
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ПC 04; 

2. Назва: Проектування основ і фундаментів у складних інженерно-геологічних умовах; 

3. Тип: Вібіркова; 

4. Рівень вищої освіти: І бакалаврський; 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 4; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна:8; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС:3; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Супрунюк В.В. канд. тех. наук. 

доцент; 

9. Результати навчання: Формування у студента теоретичних основ та практичних навичок з 

проектування штучних основ, закріплення слабких грунтів, влаштування фундаментів на них, а також 

реконструкції та підсилення фундаментів будівель та споруд. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, контрольні 

заходи; 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Будівельне матеріалознавство», 

«Опір матеріалів», «Будівельна механіка», «Інженерна геологія та механіка грунтів», «Будівельні 

конструкції» «Основи та фундаменти». 

12. Зміст курсу: Особливості фізико-механічних характеристик деяких структурно-нестійких і особливих 

грунтів. Просідаючігрунти. Набрякаючі грунти. Пухкі піски. Стрічкові глини. Болотні відкладення. 

Штучні основи. Грунтові подушки. Шпунтові огородження. Армування грунту. Поверхневе ущільнення 

основ укочуванням і важкими трамбівками. Глибинне ущільнення. Влаштування піщаних паль і 

грунтових паль в просідаючих грунтах. Глибинне ущільнення просідаючих грунтів замочуванням 

вибухами. Глибинне ущільнення вібрацією. Закріплення основ і підсилення фундаментів існуючих 

будівель і споруд. Методи закріплення основ: цементація, силікатизація, смолізація, бітумізація, термічне 

закріплення, дренаж, протифільтраційні завіси (заслони), привантаження, підпірні стінки. 

 13. Рекомендовані навчальні видання: 
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. ДБН А.2.1-1-2008 “Інженерні вишукування для будівництва” К.: Мінрегіонбуд України.- 2008. 

4. ДБН В.1.1-5-2000 “Будинки і споруди на підроблюваних територіях та просідаючих грунтах” К.: 

ДКБАЖПУ.- 2000. 

5. ВБН В.2.1-1-1997 “Підсилення фундаментів будівель та споруд, побудованих на просідаючих 

грунтах, буроін’єкційними палями” К.: Укрмонтажспецбуд.- 2000. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
16 год. лекцій, 16 год. практичних робіт, 58 год. самостійної роботи. Разом – 90 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, впровадження ділових 

та рольових ігор, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, використання мультимедійних 

засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

    Підсумковий контроль (40 балів): залік  письмовий, або тестовий в кінці 8 семестру. 

   Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування. 

16. Мова викладання: українська. 
 

Завідувач кафедри                       Кузло М.Т. 

 

Розробник опису дисципліни  Супрунюк В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
 
1. Code: PS 04;  

2. Title: Bases’ and foundations’ design in difficult engineering and geological conditions. 

3. Type: selective. 

4. Level of higher education: bachelor's degree. 

5. Year of study, when the discipline is proposed: 4. 

6. Semester when studying discipline: 8.  

7. Number of established ECTS credits: 3. 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: V. Suprunyuk, candidate of 

engineering, associate professor. 

9. Learning outcomes: Formation of theoretical basics and practical skills in students in the technology of bases’ 

and foundations’ design, fixing of weak soils with foundations on them, as well as reconstruction and 

strengthening of buildings’ and constructions’ foundations. 

10. Forms of organization of classes: lectures, independent work, practical trainings, control measures. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: : “Building material science”, 

“Resistance of materials”, “Building mechanics”, “Building constructions”, “Engineering geology”, “Bases and 

foundations”. 

12. Contents of the course: Features of physical and mechanical characteristics of some structural-unstable and 

special soils. Subsided soils. Swollen soils. Cumulus sands. Tape clays. Wet sediments. Artficial bases. Soil 

pillows. Tongue and groove barries. Soil reinforcement. Surface compaction with pouring over. Depth of 

compaction. Arrangement of sand piles and ground piles in subsurface soils .  Depth of compaction of subsided 

soils by wetting of explosions. Deep compaction by vibration. Strengthening of bases and reinforcement of 

foundations of existing buildings and structures. Methods of reinforcement of bases: cementization, silicatization, 

bitumization, thermal reinforcemet, drainage, antifiltarion locks, bearing walls 
13. Recommended editions:  
1. M. Zotsenko, V. Kovalenko, V. Hilobok, A. Yakovlev “Engineering geology, mechanics of soils, bases and 

foundations”. - Kyiv: High school, 1992.  

2. Babich Ye.M., Kruse Yu.V. Mechanics of soils, foundations and foundations. RSTU. – 2001.  

3. SBN А.2.1-1-2008 "Engineering surveys for construction". K .: Ukraine. – 2008.  

4. SBN V.1.1-5-2000 "Buildings and structures in forged territories and soils" K .: DKBAZHPU. – 2000. 

5. SBN В.2.1-1-1997 “ K.:Ukrmotazhspettsbud. – 2000. 
14. Planned types of educational activities and teaching methods: 16 lecture hours, 16 hours of practical 

trainings, 58 hours of independent work. Total – 90 hours. Methods: interactive lectures, elements of problem 

lectures, individual tasks, introduction of business and role games, individual and group research tasks, use of 

multimedia tools. 

15. Form and evaluation criteria: The evaluation is carried out on a 100-point scale.  

Final control (40 points): written control or test at the end of 8 semester.  

Current control (60 points): testing, questioning.  

16. Language of teaching: ukrainian.  

 
              Head of chair                          M.T. Kuzlo, doctor of engineering, professor. 

 

The author of the educational discipline description            Supruniuk V. V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


