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ВСТУП 
Програма обов’язкової навчальної дисципліни «Механіка грунтів, основи 

і фундаменти» складена відповідно до освітньо-професійної програми підго-
товки бакалавра спеціальності «Цивільна безпека» спеціалізації «Охорона 
праці». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є формування теоретичних 
знань та практичних навичок про складні грунтові основи і фундаменти, які 
використовуються при проектуванні та будівництві будівель та споруд. 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Механіка грунтів, основи і фун-
даменти» є складовою частиною циклу дисциплін для підготовки студентів за 
спеціальністю «Цивільна безпека». Вивчення курсу передбачає наявність 
систематичних та ґрунтовних знань із суміжних курсів – «Інженерна геоло-
гія», «Опір матеріалів», «Будівельні конструкції», цілеспрямованої роботи 
над вивченням спеціальної літератури, активної роботи на лекціях, практич-
них заняттях, самостійної роботи та виконання поставлених задач.  

Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими стандартами вищої 
освіти України.  

Анотація 
Підготовка фахівців з проектування основ і фундаментів є невід’ємним 

складником формування в них професійної компетентності та майстерності. 
Програма навчання передбачає ознайомлення з класифікацією грунтів і фун-
даментів відповідно до ДСТУ і ДБН та методами їх розрахунку. 

Курс дисципліни «Механіка грунтів, основи і фундаменти» носить міжди-
сциплінарний характер і передбачає використання сучасних технологій на-
вчання міжкультурної комунікації, є одним із способів поєднання курсів 
теоретичного та практичного циклів із дисциплінами фахової підготовки 
студентів.  

Ключові слова: інженерно-геологічні вишукування, фізико-механічні ха-
рактеристики ґрунтів, фундамент. 

Abstract 
Training of specialists in the design of foundations and foundations is an 

integral part of the formation of their professional competence and skills. The 
training program envisages acquaintance with classification of soils and functional 
data in accordance with DSTU and DBN and methods of their calculation. 

The course "Mechanics of Soils, Foundations and Foundations" is 
interdisciplinary and involves the use of modern technologies for teaching 
intercultural communication, is one of the ways of combining courses of 
theoretical and practical cycles with the disciplines of students' professional 
training. 

Key words: engineering-geological surveys, physical-mechanical characteris-
tics of soils, the foundation. 
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1.Опис навчальної дисципліни 
„Механіка грунтів, основи і фундаменти” 

Найменування показ-
ників 

Галузь знань, спеціаль-
ність, спеціалізація, 
рівень вищої освіти 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів: 3 
 

Галузь знань: 
26 „Цивільна безпека” 

Обов’язкова 
(скорочений термін навчан-

ня) Спеціальність 263 „Ци-
вільна безпека”  

Модулів: 1 
 

Спеціалізація 
„Охорона праці” 

 

Рік підготовки 
4-й 4-й 

Змістових модулів: 2 
 

Семестр 

7-й 8-й 
Лекції 

16 год. 2 год. 
Практичні, семінарські 

12 год. 8 год. 
Лабораторні 

4 год - 

Самостійна робота 
Загальна кількість го-
дин: 90 

58 год. 80 год. 

Тижневих годин для 
денної форми навчан-
ня: 
аудиторних – 2; 
самостійної роботи 
студента – 2. 

Рівень вищої освіти:  
бакалаврський 

Вид контролю 

7-й семестр – 
залік. 

8-й семестр – 
залік. 

 

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

для денної форми навчання – 35% до 65%; 
для заочної форми навчання – 10% до 90%. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Метою викладання дисципліни – підготувати майбутнього фахівця який 

повинен знати теоретичні і практичні знання із галузі фундаментобудування 
будівель і споруд у різноманітних геологічних, кліматичних та гідрогеологіч-
них умовах, які забезпечували б достатню професійну підготовку в області 
основ і фундаментів. 

Фахівець повинен знати особливості проведення інженерно-геологічних 
вишукувань в складних інженерно-геологічних умовах, визначати різновиди 
грунтів, проектувати і розраховувати фундаменти будівель і споруд. 

Фахівець повинен вміти визначати класифікаційні показники піщаних і 
глинистих грунтів; визначати природні і додаткові напруження в грунтах; 
проектувати економічні фундаменти мілкого закладання і пальові фундамен-
ти. вирішувати питання підсилення фундаментів і основ під час реконструк-
ції будівель. 

3. Програма навчальної дисципліни 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І (Механіка грунтів) 
Тема 1. Походження грунтів. Склад і будова грунтів. Фізичні власти-

вості грунту. 
Вступ. Короткі відомості про походження та будову Землі. Гірські породи 

і мінерали. Основні складові елементи грунту. Структура і текстура грунтів. 
Структурні зв’язки грунтів. Основні та похідні характеристики грунтів. 

Тема 2. Класифікація грунтів. 
Основна класифікація. Класифікація піщаних і глинистих грунтів. Грану-

лометричний склад. Пластичність глинистих грунтів. Показник текучості 
глинистих грунтів. Заходи охорони праці при проведенні інженерно-
геологічних вишукувань. 

Тема 3. Деформативні характеристики грунтів. 
Стиснення грунту в умовах одно- і тривісного напруженого стану. Комп-

ресійне стискання грунту. Компресійна крива і її характеристика: коефіцієнт 
стисливості і модуль деформації. Відносне просідання і набрякання грунтів.  

Тема 4. Опір грунту зсуву. Напруження в грунтах 
Поняття про зрушення грунту. Закон Ш. Кулона. Випробування грунту на 

зсув при простому і тривісному стисненні. Структурна міцність та методи її 
визначення. Польові методи визначення міцнісних характеристик грунтів. 
Основні положення теорії розподілу наапружень в грунтовому середовищі. 
Фази напружено-деформованого стану грунту. Перший та другий критичні 
тиски. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І (Основи і фундаменти) 
 

Тема 5. Основні положення проектування основ і фундаментів. 
Види основ і фундаментів. Навантаження та їх сполучення, нормативні та 

розрахункові характеристики грунтів, граничні стани конструкцій, будівель і 
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споруд та їх основ. Заходи з охорони праці при монтажі збірних елементів 
фундаментів. 

Тема 6. Проектування фундаментів мілкого закладання. 
Види та конструкції фундаментів мілкого закладання. Визначення глиби-

ни закладання фундаменту. Призначення конструктивних форм і проекту-
вання жорстких фундаментів: визначення розрахункового опору грунту ос-
нови, вибір відмітки уступу фундаменту, визначення розмірів його підошви в 
плані.  

Тема 7. Проектування пальових фундаментів. 
Класифікація та конструкції паль. Призначення виду паль і основних па-

раметрів пальового фундаменту. Визначення несучої здатності паль. Розра-
хунок пальових фундаментів за першою групою граничних станів. Розміщен-
ня паль у плані та конструювання ростверку. Заходи охорони праці при заби-
вці паль дизель-молотами. 

Тема 8. Фундаменти глибокого закладання. 
Область застосування та конструкції опускних колодязів і кесонів; основ-

ні положення їх розрахунку. Інструктаж з охорони праці при проведенні ке-
сонних робіт. Проектування фундаментів і підземних споруд, що зводяться 
способом „стіна в грунті”. 

 

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 
Змістовний модуль модуль І (Механіка грунтів) 

Тема 1. Походження грун-
тів. Склад і будова грунтів. 
Фізичні властивості грунту. 

10 2 - 2 - 6 10 1 - - - 9 

Тема 2. Класифікація грун-
тів. 

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

Тема 3. Деформативні хара-
ктеристики грунтів. 

12 2 2 - - 8 12 - 2 - - 10 

Тема 4. Опір грунту зсуву. 
Напруження в грунтах 

11 2 - - - 9 11 - - - - 11 

Змістовний модуль модуль ІІ (Основи і фундаменти) 
Тема 5. Основні положення 
проектування основ і фун-
даментів 

11 2 - - - 6 11 - - - - 11 

Тема 6. Проектування фун-
даментів мілкого закладання 

12 2 4 - - 6 12 1 2 - - 9 

Тема 7. Проектування паль-
ових фундаментів 

12 2 2 - - 6 12 - 2 - - 10 
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Тема 8. Фундаменти глибо-
кого закладання 

10 2 - - - 6 10 - - - - 10 

Разом годин 90 16 12 4 - 58 90 4 6 -  - 80 

5. Теми практичних занять 

№ 
п/п 

Назва теми 
Кількість годин  
Денна 
форма 

Заочна 
форма 

1 Тема 1. Класифікація піщаних грунтів 2 1 
2 Тема 2. Класифікація глинистих грунтів 2 1 
3 Тема 3. Визначення типу грунтових умов за просідан-

ням 
2 2 

4 Тема 4. Визначення глибини закладання фундаменту 2 1 
5 Тема 5. Визначення розмірів підошви фундаменту 

мілкого закладання 
2 1 

6 Тема 6. Визначення несучої здатності палі 2 2 
Всього годин 12 8 

6. Лабораторних занять 

№ 
п/п 

Назва теми 
Кількість годин  
Денна 
форма 

Заочна 
форма 

1 Тема 1. Визначення основних фізичних характеристик 
грунтів 

2 - 

2 Тема 2. Визначення різновидів піщаних і глинистих 
грунтів 

2 - 

Всього годин 4 - 
 

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

ня: 
16 годин (0,5*(16+12+4)) – підготовка до аудиторних занять; 
18 години (3*6,0 мод. EКTС) – підготовка до модульних контрольних захо-
дів; 
24 годин – підготовка питань, які не розглядаються під час аудиторних за-
нять. 

7.1. Завдання для самостійної роботи 

№ 
п/п 

Назва теми 
Кількість годин  

Денна 
форма 

Заочна 
форма 

1 Тема 1. Походження грунтів. Склад і будова грунтів. 
Фізичні властивості грунту. 

6 9 

2 Тема 2. Класифікація грунтів. 4 10 
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3 Тема 3. Деформативні характеристики грунтів. 8 10 

4 Тема 4. Опір грунту зсуву. Напруження в грунтах 9 11 

5 Тема 5. Основні положення проектування основ і фун-
даментів 

6 11 

6 Тема 6. Проектування фундаментів мілкого закладання 6 9 
7 Тема 7. Проектування пальових фундаментів 6 10 
8 Тема 8. Фундаменти глибокого закладання 6 10 

Всього годин 58 80 

Звіт про самостійну роботу складається у вигляді есе з кожної теми на па-
пері формату А4 (есе – звіт невеликого обсягу і вільного змісту, в якому ви-
кладено погляди автора на конкретну проблему чи питання). Роздрукування – 
принтерне. Поля стандартні. Усі звіти можуть бути зброшуровані в один.  

 

8. Методи навчання 
 

При викладенні навчальної дисципліни використовуються такі інформа-
ційно-ілюстративні методи навчання: 

- проведення лекційних і практичних занять у вигляді копій на світло про-
зорій основі, учбових кінофільмів і плакатів; 

- розв’язування типових задач із складанням розрахункових схем; 
- виконанням індивідуального навчально-дослідного завдання, що супро-

воджується ознайомленням із реальними проектами, розробленими проект-
ними організаціями, у тому числі в комп’ютерному варіанті із застосуванням 
сучасного програмного забезпечення. 

 

9. Методи контролю 
 

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

- поточне тестування після вивчення кожного змістовного модуля; 
- оцінювання самостійної роботи; 
- оцінювання розрахунково-графічної роботи; 
- підсумковий тестовий залік. 
Для встановлення рівня знань використовується система із 100-бальною 

шкалою оцінювання. 
 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 
Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 100 
12 13 12 13 12 13 12 13 

Т1, Т2, …, Т8 – теми змістовних модулів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9

Шкала оцінювання 
Сума балів за всі форми навчальної 

діяльності 
Оцінка в КТСОНП 

90 – 100 зараховано 
82-89 
74-81 
64-73 
60-63 
35-59 незараховано з можливістю повторного 

складання 
0-34 незараховано з обов’язковим повтор-

ним вивченням дисципліни 
 

11. Методичне забезпечення дисципліни 
Методичне забезпечення навчальної дисципліни “Механіка грунтів, осно-

ви і фундаменти” включає: 
- інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дис-

ципліни (ІКНМЗД); 
- опорний конспект лекцій на паперовому носії; 
- опорний конспект лекцій на електронному носії; 
- комплект прозірок (ксерокопій); 
- відеофільми та відео фрагменти; 
- МВ 053-109 Методичні вказівки до проведення практичних занять з 

дисципліни „Механіка грунтів, основи і фундаменти” для студентів напряму 
підготовки 6.170202 “Охорона праці” денної та заочної форм навчання / В.В. 
Супрунюк. – Рівне: НУВГП, 2012.- 26 с. 

 

12. Рекомендована література 
12.1. Базова  

1. Зоценко М.Л., Коваленко В.І., Хілобок В.Г., Яковлєв А.В. ,Інженерна 
геологія. Механіка ґрунтів, основи і фундаменти.- Київ: Вища школа, 1992. 

2. Бабич Є.М., Крусь Ю.В. Механіка ґрунтів, основи та фундаменти.- 
РДТУ, 2001. 

3. Федорчук Г.Ф., Фурсович М.О., Жеребятьєв О.В.  Механіка ґрунтів. 
Лабораторний практикум. Рівне: НУВГП, 2016. 

4. ДБН А.2.1-1-2008. Інженерні вишукування для будівництва. Мінрегі-
онбуд.- 2008. 

5. ДСТУ Б.В.2.1-8-2001. Ґрунти. Відбирання, упакування транспорту-
вання і зберігання зразків.  

6. ДСТУ Б В.2.1-2-96. Ґрунти. Класифікація. 
7. ДСТУ Б.В.2.1-4-96. Ґрунти. Методи лабораторного визначення хара-

ктеристик міцності і деформованості. 
8. ДСТУ Б В.2.1-5-96. Ґрунти. Метод статистичної обробки результатів 
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визначення характеристик. 
9. ДСТУ Б В.2.1-9-2009. Ґрунти. Методи лабораторного визначення 

гранулометричного (зернового) та мікроагрегатного складу. 
10. ДСТУ Б В.2.1-22-2009. Ґрунти. Метод лабораторного визначення 

властивостей просідання. 
11. ДСТУ Б В.2.1-11-2009. Ґрунти. Методи лабораторного визначення 

властивостей набухання та усадки. 
12. ДСТУ Б В.2.1-17-2009. Ґрунти. Методи лабораторного визначення 

фізичних властивостей. 
12.2 Допоміжна 

1. Шутенко Л.Р., Гильман А.Д., Лупан Ю.Т. Основания и фундаменты. 
Курсовое и дипломное проектирование.- Киев: Выща школа, 1989. 

2. Жеребятьєв О.В. та інші Ґрунтознавство і механіка ґрунтів. Рівне: 
Видавництво РДТУ, 1999 – 380с. 

3. Справочник проектировщика. Основания, фундаменты и подземныє 
сооружения.- М.: Стройиздат, 1985. 

4. Справочник. Основания и фундаменты.- М.: Высшая школа, 1991. 
12.3 Електронний репозиторій НУВГП 

1. Федорчук Г.Ф., Фурсович М.О., Жеребятьєв О.В.  Механіка ґрунтів. 
Лабораторний практикум. Рівне: НУВГП. [Електронний ресурс].-  Режим 
доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/view/subjects/np/2014.html. 

 

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

1. Законодавство України / [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 
http.//www.rada.kiev.ua/ 
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: 
 
к.т.н. доцент кафедри АДОіФ    Супрунюк В.В. 
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