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В процесі вивчення даної дисципліни здобувачі вищої освіти знайомляться з 

проблемами та методами вирішення практичних нелінійних завдань 

фундаментобудувания і геотехніки з метою проведення пошукових досліджень та 

проектування будівель і споруд на сучасному рівні. 

 

Передумовами для вивчення дисципліни є набуття теоретичних знань та 

практичних навичок за загальними та професійними дисциплінами третього 

(освітньо-наукового) рівня. 

 

 

 



Програмні компетентності: 

ІК1. Здатність вирішувати комплексні проблеми в процесі інноваційно-

дослідницької та професійної діяльності, оволодіти методологією наукової та 

науково-педагогічної діяльності, проводити власне наукове дослідження у галузі 

будівництва і цивільної інженерії, результати якого мають наукову новизну, 

теоретичне та практичне значення. 

ЗК4. Здатність формулювати нові гіпотези та наукові задачі в області 

досліджень, обирати належні напрями і відповідні методи для їх розвитку з 

урахуванням різноманітності як існуючих, так і перспективних технологій в 

обраному напрямку досліджень. 

ФК1. Володіння комплексом загальнонаукових та галузевих методик 

(методологій) теоретичних і експериментальних досліджень в галузі будівництва і 

цивільної інженерії, в тому числі з використанням новітніх інформаційно-

комунікаційних технологій та розрахункових методів. 

ФК2. Здатність вдосконалювати відомі та розробляти нові методи дослідження, 

застосувати їх в самостійній науково-дослідницької діяльності, прогнозувати 

параметри та оптимізувати організаційно-технологічні рішення у галузі будівництва 

та цивільної інженерії. 

ФК3. Уміння здійснювати кількісне та якісне оцінювання результатів наукових 

досліджень та можливість інтегрування знань з суміжних дисциплін при розв’язанні 

інженерних проблем в галузі будівництва та цивільної інженерії. 

ФК6. Здатність визначати новизну і рівень технологічних рішень в будівництві 

та реконструкції, розробляти та вдосконалювати наукові основи проектування, 

будівництва та реконструкції будівель, споруд та інженерних мереж. 

ФК7. Здатність отримувати наукові та практичні результати у сфері будівництва 

та цивільної інженерії, зокрема з використанням сучасних математичних методів та 

новітніх інформаційних технологій, комп’ютерних систем та мереж, програмних 

продуктів при створенні нових знань. 

ФК8. Здатність досліджувати та визначити проблему і ідентифікувати 

обмеження, включаючи ті, що пов’язані з проблемами охорони навколишнього 

середовища, сталого розвитку, збереження ресурсів, здоров'я та безпеки 

життєдіяльності й оцінками ризику. 

ФК9. Здатність формування критичного мислення,розуміння та вирішування 

проблем будівництва та цивільної інженерії під впливом змін у суспільстві, 

економіці та середовищі функціонування підприємств. 

ФК10. Здатність проводити комплексний аналіз ефективності  будівельних 

конструкцій, основ і фундаментів, матеріалів та виробів з врахуванням сучасного 

рівня розвитку галузі. 

 



Програмні результати навчання: 

ПРН6. Виявляти протиріччя і не вирішені раніше проблеми або їх частини, 

формулювати наукові гіпотези, ставити та вирішувати завдання, оформлювати 

наукові роботи, організувати творчу наукову діяльність, роботу над статтями та 

доповідями у сфері будівництва та цивільної інженерії. 

ПРН7. Застосовувати системний підхід у прийнятті рішень при розв’язанні 

теоретичних та практичних задач галузі будівництва та цивільної інженерії. 

ПРН13. Застосовувати новітні методи проектування, підсилення та забезпечення 

надійності основ і фундаментів. 

ПРН18. Розробляти програми виробництва та реалізації нових технологій і видів 

будівельних матеріалів та конструкцій з метою подальшого їх просування на ринку 

та виявлення рівня відповідності запитам споживачів. 

А саме: 

знати:  

– найбільш поширені розрахункові моделі геотехнічних систем і особливості їх 

застосування; 

– основні підходи і методи вирішення фізично нелінійних геотехнічних задач; 

– основні групи рівнянь для опису граничного напруженого стану, лінійного і 

пластичного деформування ґрунтів; 

– основні ідеї методу скінченних елементів (МСЕ) і прийоми їх реалізації для 

нелінійного методу розрахунку основ і геотехнічних об'єктів; 

– зміст основних етапів алгоритмів і математичних процесів, використовуваних 

для вирішення нелінійних геотехнічних задач на базі МСЕ і реалізованих в сучасних 

програмних комплексах. 

вміти: 

– здійснювати правильний вибір найбільш підходящої для конкретних умов 

роботи розрахункової моделі геотехнічної системи; 

– користуватися основними підходами і методами рішення фізично нелінійних 

геотехнічних задач засобами МСЕ; 

– формувати розрахункову схему адекватну реальному геотехнічному об'єкту; 

– здійснювати правильну постановку і рішення змішаної пружнопластичної 

задачі теорій пружності та пластичності ґрунтів і використовувати теоретичні 

основи нелінійного методу розрахунку основ і геотехнічних об'єктів. 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
 

№п/п Назва тем 

Кількість годин 

Лекції Самостійна 

робота 

1 Цілі і задачі курсу. Класифікація та 

фізико-механічні характеристики ґрунтів. 

Склад основ. 

2 10 

2 Форми розрахункових областей, системи 

координат, правила знаків. Умови 

граничного стану ґрунтів. 

4 10 

3 Залежність між напруженнями і 

деформаціями. 

2 10 

4 Розрахункові схеми геотехнічних систем. 

Спрощені моделі. Нелінійні моделі 

ґрунтів. 

2 10 

5 Метод скінчених елементів в механіці 

ґрунтів. Загальні положення. Матриця 

жорсткості стрижневого СЕ. Побудова 

матриць жорсткості континуальних СЕ. 

4 10 

6 Глобальна система рівнянь. Загальна і 

місцева система координат. Формування 

рівнянь глобальних систем. Про рішення 

системи рівнянь. Завершальні процедури 

статичного розрахунку. 

4 10 

7 Спеціальні скінчені елементи. Рішення 

фізично нелінійних задач засобами МСЕ. 

Заключні зауваження. Ключові 

положення МСЕ. 

2 10 

8 Змішана (пружнопластична) задача теорій 

пружності та пластичності ґрунтів. 

Нелінійний розрахунок геотехнічних 

об'єктів. Пружнопластична задача для 

ґрунтів. 

4 10 

9 Програмне забезпечення. Критерії 

граничних станів. 

2 10 

10 Приклади розв'язання науково-технічних 

задач. 

4 10 

 Всього 30 60 
 

 

 

 

 

 



Критерії оцінювання та засоби діагностики 

 

Мінімальний рівень оцінювання щодо отримання «іспиту» за навчальною 

дисципліною «Нелінійні підходи в механіці ґрунтів» складає 60 балів і може бути 

досягнутий наступними засобами оцінювання: 

 

Засоби оцінювання Мінімаль

на 

кількість 

балів 

Максималь

на 

кількість 

балів 

Вид контролю 

Кількість у 

семестрі 

Поточне опитування 1 20 30 

Контроль знань:    

- Поточний контроль знань (доповідь з 

переліку контрольних питань), або 
2 

40 70 
- Підсумковий (семестровий) контроль 

знань 
1 

Разом  60 100 

 

 

Інформаційне забезпечення 

 Основна література 

 

1. Безухов, Н.И. Основы теории упругости, пластичности и ползучести/ Н. И. 

Безухов. – М.: Высшая школа, 1968. – 512 с. 

2. Вялов, С. С. Реологические основы механики грунтов / С. С. Вялов. – М.: Высшая 

школа, 1978. – 349 с. 

3. Далматов, Б. И. Механика грунтов, основания и фундаменты (включая спе-

циальный курс инженерной геологии) / Б. И. Далматов. – 2-е изд. перераб. и доп.-

Л.: Стройиздат, Ленинградское отделение, 1988. – 415 с. 

4. Зенкевич, О. Метод конечных элементов в технике / О. Зенкевич – М.: Мир. – 

1975. – 375 с. 

5. Маслов, Н.Н. Основы инженерной геологии и механики грунтов / Н. Н. Маслов – 

М.: «Высшая школа», 1982. – 510 с. 

6. Парамонов, В. Н. Метод конечных элементов при решении нелинейных за-дач 

механики грунтов / В. Н Парамонов. – С.-Пб.: Группа компаний «Георе-

конструкция», 2012. – 262 с. 

7. Перельмутер, А.В. Расчётные модели и возможность их анализа /. Перельмутер 

А.В., Сливкер В.И. – Киев: Изд-во «Сталь», 2002. – 600 с. 

8. Тер-Мартиросян, З.Г. Механика грунтов / З. Г. Тер-Мартиросян. – М.: Изд-во 

Ассоциации строительных вузов, 2005. – 488 с. 

9. Ухов, С. Б. Механика грунтов, основания и фундаменты: Учебник / С. Б. Ухов, В. 

Семёнов, В. В. Знаменский, З. Г. Тер-Мартиросян, С. Н. Чернышёв – М.: Изд-во 

АСВ, 1994. – 524 с. 



10. Цытович, Н.А. Механика грунтов, 4-е изд., вновь перераб. и доп. / Н. А. 

Цытович. – М.: Стройиздат, 1963. – 636 с. 

11. PLAXIS 2D AE. Руководство пользователя. – 2014. 

 

Допоміжні джерела інформації 

1. Бугров, А.К. О применении неассоциированного закона пластического течения к 

смешанной задаче теории упругости и теории пластичности грунтов / А. К. 

Бугров. – Труды Ленингр. политех. ин-та, 1976. – № 354. С. 43 – 49. 

2. Гришин В.О., Руденко С.В., Гришин А.В. Монографія «Математическое 

моделирование морских береговых оползневых склонов» Херсон ФЛП Гринь 

Д.С.2017 с.294. 

3. Друккер, Д. Механика грунтов и пластический анализ или предельное 

проектирование / Д. Друккер, Б. Прагер // Определяющие законы механики 

грунтов / Под ред. В. Н. Николаевского. – М., 1975. – С. 166 – 177. 

4. Николаевский, В.Н. Механические свойства грунтов и теория пластичности // 

Механика твёрдых деформируемых тел (Итоги науки и техники) / В. Н. 

Николаевский. – 1972. – №6. – 84 с. 

5. Яременко О.Ф., Гришин А.В., Яременко Н.О., Яременко О.О. Механіка 

підземних споруд:. – Одеса, ОДАБА, ОНМУ, 2020. – 237 с. ISBN 978-617-7195-

98-5 

 


