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1.Опис навчальної дисципліни 
Найменування показ-

ників 
Галузь знань, спе-
ціальність, рівень 

вищої освіти  

Характеристика навчальної дис-
ципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів, 
відповідних ЕСТS –3,0 

для всіх спеціаль-
ностей НУВГП 

За вибором студента 

Модулів – 1 Рік підготовки: 

Змістових модулів – 1 5-й 6-й 
Семестр 

Загальна кількість го-
дин - 90 

11-й 12-й 
Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми навчан-
ня: 
аудиторних – 4 
СРС – 3,5 

Рівень вищої осві-
ти: 

магістр 

20 год.  8 год. 
Практичні, семінарські 

10 год. 4 год. 
Лабораторні 

- - 
Самостійна робота 

60 год. 78 год. 
в т.ч. ІНДЗ: 

індивідуальна 
робота 

в т.ч. ІНДЗ:  
індивідуальна 

робота. 
Вид контролю: залік 

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної 
і індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання - 33% до 67%. 
для заочної форми навчання - 13% до 87%. 
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2. Мета та завдання дисципліни 
Мета вивчення дисципліни „Механіка сипучих матеріалів і грунтів” – по-

глибити теоретичні знання студентів з механіки сипучих матеріалів і ґрунтів, 
одержані в курсі бакалаврів, а також ознайомити студентів з перспективами 
розвитку даної науки.  

Завдання вивчення дисципліни „ Механіка сипучих матеріалів і грунтів” 
– поглиблене оволодіння студентами теоретичних основ напружено-
деформованого стану сипучих матеріалів і грунтів при дії внутрішніх зусиль і 
тисків.  

В результаті вивчення дисципліни спеціаліст повинен  
знати: розрахункові схеми і моделі з оцінки напружено-деформованого 

стану сипучих матеріалів і грунтів; сили та напруження в сипучих матеріалах 
і грунтах; рівняння рівноваги напружено-деформованого стену сипучих ма-
теріалів і грунтів; рівняння деформацій сипучих матеріалів і грунтів при дії 
на них об’ємних сил; рівняння, що описують фізичні властивості сипучого 
матеріалу. 

вміти: визначати значення внутрішніх об’ємних сил, що виникають в си-
пучих матеріалах і грунтах; визначати активний і пасивний тиск на підпірні 
стінки і огороджуючи споруди; визначати напружено-деформований стан 
сипучих матеріалів і грунтів при дії внутрішніх об’ємних сил. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 
Тема 1. Розрахункові схеми і моделі з оцінки стану сипучих матеріалів і 
грунтів. Розрахункова схема дискретного середовища з оцінки стану сипу-
чих матеріал і грунтів для кам’янистих матеріалів. Розрахункова схема су-
цільного середовища з оцінки стану сипучих матеріалів і грунтів з досить 
малими розмірами кам’янистого матеріалу і грунтів з мінеральними частка-
ми.  
Тема 2. Сили та напруження в сипучих матеріалах і грунтах. Поверхневі 
сили – результат контакту двох тіл. Об´ємні сили  - в точках контакту сипу-
чого матеріалу і грунту.  
Тема 3. Рівняння рівноваги напружено-деформованого стану сипучих 
матеріалів і грунтів. Складові напружень на паралельних гранях паралеле-
піпеда, що розміщені одна від одної на нескінченно малій відстані. Статичні 
рівняння рівноваги сипучих матеріалів і грунтів. 
Тема 4. Рівняння деформацій сипучих матеріалів і грунтів при дії на них 
об´ємних сил. Положення точок в сипучих матеріалах і грунтах до і після 
прикладання навантаження. Основні залежності складових лінійних і кутових 
деформацій від складових переміщень. 
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Тема 5. Рівняння, що описують фізичні властивості сипучого матеріалу 
та грунтів. Залежність між напруженнями і деформаціями сипучих матеріа-
лів і грунтів. Рівняння, що описують фізичні властивості сипучого матеріалу і 
грунтів. 
Тема 6. Рішення задач напружено-деформованого стану сипучих матері-
алів та грунтів. Система рівнянь для визначення напружено-деформованого 
стану сипучих матеріалів і грунтів. Деяке рішення задач напружено-
деформованого стану сипучих матеріалів і грунтів  

 
4. Структура навчальної дисципліни 

Назва змістових модулів і 
тем 

Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

∑ у тому числі ∑ у тому числі 
л п лаб інд ср л п лаб інд ср 

Змістовий модуль І. Механіка сипучих матеріалів і грунтів 
Тема 1. Розрахункові схеми 
і моделі з оцінки стану си-
пучих матеріалів і грунтів. 

14 4 - - - 10 14 2 - - - 12 

Тема 2. Сили та напруження 
в сипучих матеріалах і грун-
тах. 

16 4 2 - 4 6 18 2 2  2 12 

Тема 3. Рівняння рівноваги 
напружено-деформованого 
стану сипучих матеріалів і 
грунтів. 

14 4 - - - 10 13 1 -  - 12 

Тема 4. Рівняння деформа-
цій сипучих матеріалів і 
грунтів при дії на них 
об´ємних сил. 

14 4 - - - 10 13 1 -  - 12 

Тема 5. Рівняння, що опи-
сують фізичні властивості 
сипучого матеріалу та грун-
тів. 

12 2 - - - 10 13 1 -  - 12 

Тема 6. Рішення задач на-
пружено-деформованого 
стану сипучих матеріалів та 
грунтів. 

20 2 8 - 8 2 19 1 2  4 12 

Разом годин 90 20 10  12 48 90 8 4  6 72 
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5. Теми практичних занять 

№ 
п/п 

Назва теми 
Кількість годин  
Денна 
форма 

Заочна 
форма 

1 Тема 1. Визначення сил від власної ваги сипучого ма-
теріалу або грунту. 

2 0,5 

2 Тема 2. Визначення гідродинамічних сил фільтрацій-
ного потоку 

 2 0,5 

3 Тема 3. Визначення активного і пасивного тиску на 
стіни споруд 

2 1 

4 Тема 4. Визначення деформацій сипучих матеріалів і 
грунтів при дії об’ємних сил у вертикальному напрям-
ку. 

4 4 

Всього годин 10 6 
 

6. Самостійна робота студентів 
Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчан-

ня: 
15 годин (0,5*(14+16)) – підготовка до аудиторних занять; 
18 години (6*3,0 мод. EКTС) – підготовка до модульних контрольних захо-
дів; 
12 години – індивідуальне навчально-дослідне завдання (РГР); 
15 годин – підготовка питань, які не розглядаються під час аудиторних за-
нять. 

6.1. Завдання для самостійної роботи 

№ 
п/п 

Назва теми 
Кількість годин  

Денна 
форма 

Заочна 
форма 

1 Тема 1. Розрахункові схеми і моделі з оцінки стану 
сипучих матеріалів і грунтів. 

10 12 

2 Тема 2. Сили та напруження в сипучих матеріалах і 
грунтах. 

10 14 

3 Тема 3. Рівняння рівноваги напружено-деформованого 
стану сипучих матеріалів і грунтів. 

10 12 

4 Тема 4. Рівняння деформацій сипучих матеріалів і 
грунтів при дії на них об´ємних сил. 

10 12 

5 Тема 5. Рівняння, що описують фізичні властивості 
сипучого матеріалу та грунтів. 

10 12 

6 Тема 6. Рішення задач напружено-деформованого ста-
ну сипучих матеріалів та грунтів. 

10 14 

Всього годин 60 78 
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Звіт про самостійну роботу складається у вигляді есе з кожної теми на 
папері формату А4 (есе – звіт невеликого обсягу і вільного змісту, в якому 
викладено погляди автора на конкретну проблему чи питання). Роздрукуван-
ня – принтерне. Поля стандартні. Усі звіти можуть бути зброшуровані в один.  

 
7. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання передбачено у вигляді вико-
нання індивідуальної роботи (розрахунково-графічної роботи) за результата-
ми практичних занять. Індивідуальна робота (розрахунково-графічна робота) 
оформляється в рукописному або друкованому варіанті на стандартному 
папері формату А4 (210 х 297) з одного боку. Поля: верхнє, нижнє та ліве — 
20 мм, праве — 10 мм. Захист Індивідуальної роботи відбувається у терміни, 
спільно обумовлені студентом і викладачем. 

 
8. Методи навчання 

При викладанні навчальної дисципліни “Механіка сипучих матеріалів і 
грунтів” використовуються інформаційно-ілюстративний та проблемний 
методи навчання із застосуванням: 

• лекцій у супроводі слайдів; 
• математичного моделювання напружено-деформованого стану сипу-

чих матеріалів і грунтів; 
• прозірок, відеофільмів та CDR. 

 
9. Методи контролю  

Поточний контроль знань буде проводитись тестуванням і оцінюванням 
виконаних індивідуального завдання та самостійних робіт. Підсумковим 
контролем буде зарахування індивідуального завдання та залік. 

Для вивчення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу вико-
ристовуються такі методи оцінювання знань: 

- поточне тестування (опитування) після вивчення кожної теми; 
- оцінка за індивідуального завдання; 
- підсумковий залік. 
Для діагностики знань використовується ЕКТС зі 100-бальною шкалою 

оцінювання. 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 
Розподіл балів ЕСТS передбачає 100-бальну шкалу оцінки навчальної 

діяльності студента. Робоча навчальна програма передбачає розподіл цих 
балів між темами та підсумковим контролем знань. Приклад розподілу балів 
наведено в таблицях. 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6  
10 10 20 20 20 20 100 
Т1, Т2, …, Т4 – теми дисципліни. 
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Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів Оцінка за національною шкалою (залік) 
90-100 Зараховано 
82 – 89 
74 – 81 
64 – 73 
60 – 63 
35 – 59 не зараховано з можливістю повторного складання 
0 – 34 не зараховано з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 
 

11. Методичне забезпечення дисципліни 
Методичне забезпечення навчальної дисципліни “Механіка сипучих ма-

теріалів і грунтів” включає: 
- інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дис-

ципліни (ІКНМЗД); 
- опорний конспект лекцій на паперовому носії; 
- опорний конспект лекцій на електронному носії; 
- МВ 053- 
- комплект прозірок (ксерокопій); 
- відеофільми та відео фрагменти; 
- друкований роздатковий матеріал. 

 
12. Рекомендована література 

12.1. Базова  
1. Кузло М. Т. Інженерне  ґрунтознавство та механіка грунтів. Рівне: НУВГП, 
2011 – 141с. 
2. Зоценко М.Л., Коваленко В.І., Хілобок В.Г., Яковлєв А.В. Інженерна гео-
логія. Механіка ґрунтів, основи і фундаменти.- Київ: Вища школа, 1992. 
3. Бабич Є.М., Крусь Ю.В. Механіка ґрунтів, основи та фундаменти.- РДТУ, 
2001. 

12.2 Додаткова 
1. Кандауров И.И. Механика зернистых сред и её применение в строитель-
стве. Л.: Стройиздат, 1998. – 280с. 
2. Иванов П.Л. Грунты и основания гидротехничнских сооружений. Механи-
ка грунтов. М.: Высш. шк., 1991.- 447с. 
3. Соколовский В.В. Статика сыпучей среды М.: Физматиздат, 1960. – 243с. 

13. Інформаційні ресурси 
До складу інформаційних ресурсів навчальної дисципліни входять: 

1. Законодавство України / [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 
http.//www.rada.kiev.ua/ 
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2. ИСС „Зодчий” / [Електронний ресурс].-  Режим доступу: 
http.//www.dbn.com.ua/ 
3. ИСС „Liga70”. / [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 
http.//www.liga.net/ 
4. Національна бібліотека ім. В.І.Вернадського / [Електронний ресурс]. - 
Режим доступу: http.//www.nbuv.gov.ua/ 
5. Обласна наукова бібліотека (м. Рівне, майдан Короленка, 6) / [Електрон-
ний ресурс]. - Режим доступу: http.//www.cbs.rv.ua/ 
6. Наукова бібліотека НУВГП – (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75) / [Елек-
тронний ресурс]. - Режим доступу: http.//www.nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka 
(http://nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php).  
 
Програму склав: 
д.т.н., зав. кафедри АДОіФ    Кузло М. Т. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


