
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: - 

2. Назва: Механіка сипучих матеріалів і ґрунтів; 

3. Тип: За вибором студента; 

4. Рівень вищої освіти: II магістерський; 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 5; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна:10; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС:3; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Кузло М. Т. докт. тех. наук. 

професор; 

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

напружено-деформованого стану сипучих матеріалів і ґрунтів; 

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

заходи; 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Інженерна геологія та механіка 

ґрунтів», «Опір матеріалів», «Будівельні матеріалознавство», 

12. Зміст курсу: Розрахункові схеми і моделі з оцінки напружено-деформованого стану сипучих 

матеріалів і ґрунтів; сили та напруження  в сипучих матеріалах і ґрунтах; рівняння рівноваги напружено-

деформованого стану сипучих матеріалів і ґрунтів; рівняння деформації сипучих матеріалів і ґрунтів при 

дії на них об’ємних сил; рівняння, що описують фізичні властивості сипучого матеріалу. 

13. Рекомендовані навчальні видання: 

1. Кузло М. Т. Інженерне  ґрунтознавство та механіка ґрунтів. Рівне: НУВГП, 2011 – 141с. 

2. Зоценко М.Л., Коваленко В.І., Хілобок В.Г., Яковлєв А.В. Інженерна геологія. Механіка ґрунтів, основи 

і фундаменти.- Київ: Вища школа, 1992. 

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

4. Кандауров И.И. Механика зернистых сред и её применение в строительстве. Л.: Стройиздат, 1998. – 

280с. 

5. Иванов П.Л. Грунты и основания гидротехнических сооружений. Механика грунтов. М.: Высш. шк., 

1991.- 447с. 

6. Соколовский В.В. Статика сыпучей среды М.: Физматиздат, 1960. – 243с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 

20 год. лекцій, 10 год. практичних робіт, 60 год. самостійної роботи. Разом – 90год.  

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: залік. 

16. Мова викладання: українська. 

 

Завідувач кафедри                          Кузло Микола Трохимович, докт. техн. наук, професор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
 

1. Code: - 

2. Title: Mechanics of dry materials and soils; 

3. Type: Student’s choice; 

 4. Higher education level: II Master’s level; 

 5. Year of study, when the discipline is offered: 5; 

6. Semester when the discipline is studied:10; 

7. Number of established ECTS credits: 3; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: M. T. Kuzlo, doctor of engineering, 

professor. 

9. Results of studies: Formation of students’ theoretical bases and practical skills in the evaluation of strained-

deformed state of dry materials and soils; 

10. Forms of organizing classes: practical training, individual work, control tests; 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: «Engineering geology and soil mechanics», 

«Strength of materials», «Construction materials science», 

12. Course content: Calculated schemes and models in evaluation of strained-deformed state of dry materials 

and soils; force and strain in dry materials and soils; equation of strained-deformed state of dry materials and 

soils’ equilibrium; equation of dry materials’ and soils’ deformation under the action of volumetric powers on 

them; equations describing the physical properties of dry material. 

13. Recommended educational editions:  

1. Kuzlo M. T. Engineering soilscience and soil mechanics. Rivne: NUWMEE, 2011 – 141p. 

2. Zotsenko M. L., Kovalenko V. I., Khilobok V. H., Yakovlev A. V. Engineering geology. Mechanics of soils, 

bases and foundations.- Kyiv: Higher school, 1992. 

3. Babych Ye.M., Krus’ Yu. V. Soil mechanics, bases and foundations.- RDTU, 2001. 

4. Kandaurov I. I. Mechanics of grain environments and their use in construction. L.: Stroiizdat, 1998. – 280p. 

5. Ivanov P. L. Soils and hydrotechnic structures’ bases. Soil mechanics. М.: Higher. sch., 1991.- 447p. 

6. Sokolovskiy V.V. Static of powdery environment. М.: Physmatizdat, 1960. – 243с. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods:  

20 hours of lectures, 10 hours of practical works, 60 hours of individual work. Together – 90 hours.  

Methods: interactive lectures, elements of problematic lecture, individual tasks, , introduction of business and 

role games, individual and group research tasks, use of multimedia tools. 

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

Final control: test 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


