
Силабус дисципліни «Проектування фундаментів будівель і споруд» 

(ОС «бакалавр») 

 

Назва дисципліни, обсяг у 

кредитах ЄКТС 

«Проектування фундаментів будівель і споруд», 4 

кредити ЄКТС 

Загальна інформація про 

викладача 

Дубінчик Ольга Іванівна, кандидат технічних наук, 

доцент кафедри «Мости та тунелі», (056) 353-15-53, 

olga_dubinchik@i.ua 

Семестр, у якому можливе 

(планується) вивчення 

дисципліни 

VІ семестр, ОС «бакалавр» 

Факультети/ННЦ, 

студентам яких 

пропонується 

Факультет «Промислове та цивільне будівництво» 

 

 

Перелік компетентностей 

та результатів навчання, 

що забезпечує дисципліна 

Здатність визначати та оцінювати навантаження та 

напружено-деформований стан ґрунтових основ та 

несучих конструкцій будівель (споруд), у тому числі з 

використанням сучасних інформаційних технологій. 

Базові уявлення з деформацій ґрунтових основ та 

розрахунків осідань; базові уявлення з типів 

фундаментів мілкого та глибокого закладення та їх 

розрахунків. 

Здатність визначати та оцінювати навантаження та 

напружено-деформований стан ґрунтових основ, у тому 

числі з використанням сучасних інформаційних 

технологій. 

Мати знання сучасних вимог нормативної документації в 

галузі будівництва. 

Здатність аналізувати властивості ґрунтів основи, 

обирати та проектувати економічні фундаменти різних 

типів (неглибокого закладання, пальові) з урахуванням 

взаємодії будівельних конструкцій між собою та із 

неоднорідним природним або штучним ґрунтовим 

середовищем при різних за характером навантаженнях. 

Опис дисципліни 

Попередні умови, 

необхідні для вивчення 

дисципліни 

Теоретична механіка, опір матеріалів, будівельна 

механіка, механіка ґрунтів, інженерна геологія 

Основні теми дисципліни Лекції 

1 Типи і конструкції фундаментів промислових та 

цивільних будівель і споруд – 2 год. 

2 Основні положення проектування основ і фундаментів 

за граничними станами – 4 год. 

3 Конструкції фундаментів мілкої закладки – 2 год. 

4 Розрахунки фундаментів мілкої закладки – 2 год. 

5 Розрахунки основ фундаментів за деформаціями – 2 

год. 

6 Будівництво фундаментів мілкої закладки у котлованах 

– 2 год. 

7 Конструкції пальових фундаментів – 2 год. 

8 Розрахунки пальових фундаментів – 4 год. 

9 Розрахунки основ пальових фундаментів за 
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деформаціями 

10 Види паль. Способи занурення паль – 2 год. 

11 Будівництво пальових фундаментів – 2 год. 

12 Будівництво пальових фундаментів із паль оболонок – 

2 год. 

Практичні роботи 

1 Оцінка інженерно-геологічних умов будмайданчику 

2 Вибір параметрів фундаментів мілкої закладки 

3 Конструювання фундаментів мілкої закладки – 2 год. 

4 Розрахунки фундаментів мілкої закладки – 2 год. 

5 Конструювання пальового фундаменту – 2 год. 

6 Визначення несучої здатності палі по ґрунту – 2 год. 

7 Розрахунки фундаментів за несучою здатністю – 2 год. 

8 Розрахунки основ фундаментів за деформаціями – 2 

год. 

Розрахунково-графічна робота 

Розрахунки фундаменту 

Мова викладання Українська 

Список основної та 

додаткової літератури 
Основна 

1. 1. ДБН В.2.1-10-2018 Основи та фундаменти. 

2. 2. ДБН В.2.3-14:2006 Споруди транспорту. Мости та 

труби. 

3. 3. ДСТУ Б В.2.1-2-96 Ґрунти  

4. 4. Зоценко М. Л., Коваленко В. І. та ін. Інженерна 

геологія. Механіка ґрунтів, основи та фундаменти. - 

Полтава, 2004. 

Додаткова 

5. 1. Гольдштейн М. Н., Царьков А. А., Черкасов И. И. 

Механика грунтов, основания и фундаменты. - Москва, 

Транспорт, 1981. 

 


