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 НАУКОВА  ОЦІНКА  ДЕФОРМАЦІЙ  ОСНОВ  БУДИНКІВ  І  СПОРУД 
 

Освітній рівень магістр 

Програма навчання  вибіркова 

Галузь знань 19 Архітектура та будівництво 

Спеціальність  192 Будівництво та цивільна інженерія 

Освітня програма  

Обсяг дисципліни 4 кредити ECTS  (120 академічних годин) 

Види аудиторних 

занять 
лекції, практичні заняття  

Індивідуальні та 

(або) групові 

завдання 

розрахунково-графічна робота 

Форми семестрового 

контролю 
 залік 

 
Викладачі: 

Ткаліч Анатолій Павлович, к.т.н., доцент  кафедри основи і фундаменти, 

tkalich_a_p@ukr.net.         

В процесі вивчення даної дисципліни студенти знайомляться  з  особливостями 

фізичних та будівельних властивостей  ґрунтів основ, та  основними 

закономірностями механіки ґрунтів.  Здобувають навички використання цих 

законів в інженерній практиці.   

Наприклад: уміння оцінити інженерно-геологічну обстановку території 

будівництва. Вміння володіти методами розрахунку основ і фундаментів; 

Передумовами для вивчення дисципліни «НАУКОВА  ОЦІНКА  

ДЕФОРМАЦІЙ  ОСНОВ  БУДИНКІВ  І  СПОРУД» є набуття теоретичних знань та 

практичних навичок за такими дисциплінами: інженерна геологія і гідрогеологія, 

будівельна механіка, будівельні матеріали, опір матеріалів, технологія та 

механізація будівництва. 

Метою дисципліни є формування у майбутніх спеціалістів основних 

професійних компетентностей:  



-  уміння оцінити інженерно-геологічну обстановку території будівництва; 

- здатність вирішення професійних задач при проектуванні основ і фундаментів 

споруд; 

- які дозволять передбачити несприятливі ситуації при будівництві об`єктів; 

- вивчення дисципліни сприятиме формуванню професійної компетенції; 

Програмні результати навчання: 

знати:  

       - закони деформування ґрунтів основи в залежності від їх виду і стану; 

       - які природні і антропогенні геологічні умови впливають на умови  

експлуатації будівель і споруд. 

         володіти: 

-  методами розрахунку основ і фундаментів; 

-  обчислювальними програмами;  

-  методиками визначення характеристик ґрунтів лабораторними і польовими 

методами; 

-  визначенням граничного навантаження на палю. 

 вміти: 

       -  оцінювати  ґрунтові умови для необхідних конструктивних і технологічних   

вимог по забезпеченню нормальної експлуатації будівель  та споруд.  

       - дотримуватись сучасних вимог нормативної документації в галузі 

будівництва. 

 Передумовами для вивчення дисципліни є набуття теоретичних знань та 

практичних навичок за такими дисциплінами: будівельна механіка, опір матеріалів, 

технологія та механізація будівництва, будівельні матеріали. 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
№ 

п/п 
Назва тем 

Кількість годин 

лекції практичні 

 НАУКОВА  ОЦІНКА  ДЕФОРМАЦІЙ  ОСНОВ  БУДИНКІВ  І  СПОРУД 

1 

 Сучасні уявлення про напружно-деформований стан ґрунтів у основи 

фундаментів. Аналітичні і чисельні методи розрахунку за 

деформаціями. 

 4 2 

2 

Визначення пошарових деформацій в основах фундаментів мілкого 

закладення. Існуючі методики дослідження напружно-деформованого 

стану системи «паля-грунти основи».  

 6 2 

3 
Нові методики визначення характеристик опору ґрунтів 

навантаженням, та переданих палями. 4 4 

4 
Нові характеристики стисливості лесових ґрунтів високої вологості. 

Пружні і залишкові деформації і методи їх оцінки.  4 4 

 

5 

  Розрахунок залишкових деформацій в основах фундаментних 

конструкцій з урахуванням модуля ущільнення і коефіцієнта 

поперечного розширення ґрунту.  

6 4 

 Всього 24 16 

 



 Критерії оцінювання та засоби діагностики 

Мінімальний рівень оцінювання за навчальною дисципліною «Наукова  

оцінка  деформацій  основ  будинків  і  споруд » складає 60 балів і може бути 

досягнений наступними засобами оцінювання: 

 

Засоби оцінювання Мінімальна 

кількість 

балів 

Максимальна 

кількість 

балів 
Вид контролю 

Кількість у 

семестрі 

   ( 4 семестр)  

Розрахунково-графічна робота 1 15 25 

Практичні заняття (виконання та захист) 16 15 20 

Аудиторна контрольна робота 1  15 

Контроль знань:    

- Поточний контроль знань (стандартизовані 

тести) 
2 30 40 

Разом  60 100 

    

З дисципліни передбачено виконання розрахунково-графічної роботи яка 

виконується у вигляді пояснювальної записки, що включає  оцінку 

інженерно-геологічних умов будівельного майданчика. Розрахунок основи по 

деформацій, з урахуванням ущільнення та поперечного розширення ґрунтів і 

нормативним методом за допомогою розрахункового комплексу. 

Розрахунково-графічна робота по дисципліні «НАУКОВА  ОЦІНКА  ДЕФОРМАЦІЙ  

ОСНОВ БУДИНКІВ  І  СПОРУД»  виконується по методичній вказівці яка включає: 

приклади розрахунку, 25 варіантів  літологічних типів ґрунтів та  їх 

показники.    

  

Підсумковий контроль знань проводиться для студентів, що не змогли з 

будь яких причин набрати необхідну кількість балів, або для студентів, що 

бажають збільшити вже набрану кількість балів.  Підсумковий контроль 

знань здійснюється у вигляді усної бесіди з викладачем (комісією викладачів) 

по тематиці навчальної дисципліни. 
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Підручник / М.Л. Зоценко, В.І. Коваленко, А.В. Яковлєв, О.О. Петраков, В.Б. Швець, О.В. 
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5. Методичні вказівки до  виконання контрольної роботи з дисципліни «Наукова 

оцінка деформацій основ і фундаментів будівель і споруд» для студентів освітньо-
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