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В процесі вивчення даної освітньої компоненти студенти НАВЧАЮТЬСЯ 

ВИЗНАЧАТИ ТИП ЗСУВУ, ПРОВОДИТИ РОЗРАХУНКИ СТІЙКОСТІ 
СХИЛІВ ТА ВИБИРАТИ ОПТИМАЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ ПРОТИЗСУВНИХ 
СПОРУД. 

Наприклад: Вміти виконувати розрахунки стійкості схилів та різних варіантів 
конструкцій протизсувних споруд. 

 
Передумовами для вивчення освітньої компоненти є набуття теоретичних 

знань та практичних навичок за такими освітніми компонентами: інженерна геологія 
і основи механіки ґрунтів; теоретична механіка; опір матеріалів; гідротехнічні 
споруди; інженерний захист. 



Програмні результати навчання: 
ПРН1. Володіти  соціально-гуманітарними, природничо-науковими та 

професійними знаннями, формулювати ідеї, концепції з метою застосування  в 
діяльності академічного або фахового спрямування. 

ПРН2. Оцінити значення соціально-гуманітарних, природничо-наукових 
знань, застосовувати їх у пошуку рішень в професійній діяльності, аргументовано 
інтерпретувати  їх результати. 

ПРН3. Описувати будову спеціальних гідротехнічних об’єктів та систем, 
пояснювати їх призначення, принципи роботи. 

ПРН5. Визначати та оцінювати навантаження і напружено-деформований стан 
ґрунтових основ, несучих конструкцій споруд, у тому числі з використанням 
сучасних інформаційних технологій. 

ПРН10. Вибирати комплекс необхідних гуманітарних, природничо-наукових 
знань та професійної інформації для вирішення питань майбутньої фахової 
діяльності. 

ПРН11. На основі персоніфікованих знань брати участь у професійних 
тренінгах, дискусіях, обговореннях. 

ПРН12. На основі гуманітарних та професійних знань дотримуватися 
морально-етичних засад у професійній діяльності. 

ПРН13. Виявляти, узагальнювати та вирішувати проблеми, що виникають у 
процесі професійної діяльності, проявляти самостійність та формувати почуття 
відповідальності за роботу, що виконується. 

ПРН14. Проявляти позитивну професійну, соціальну та емоційну поведінку і 
адаптувати її до системи загальнолюдських цінностей. 

ПРН15. Оволодіння навичками працювати самостійно (кваліфікаційна робота), 
або в групі (лабораторні роботи, включаючи навички лідерства при їх виконанні), 
уміння отримати результат у рамках обмеженого часу з наголосом на професійну 
сумлінність та унеможливлення плагіату. 

 
а саме 

знати:  
- типи зсувів; 
- основні види протизсувних споруд і заходів для стабілізації зсувних і  

зсувонебезпечних схилів; 
- методи розрахунків стійкості схилів; 
- основи проектування утримуючих протизсувних споруд; 
- рекомендації чинних нормативних документів. 

 
 



вміти: 
- розраховувати стійкість схилів за граничною рівновагою розрахункових  

блоків; 
- розраховувати і проектувати дренажні протизсувні споруди на зсувних  

і зсувонебезпечних схилах; 
- виконувати розрахунки напружено-деформованого стану конструкцій  

утримуючих споруд сумісно з ґрунтовим масивом; 
- виконувати техніко-економічні обґрунтування споруд. 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
 

№ 
п/п Назва тем 

Кількість годин 
лекції практи

чні 
лаборат

орні 
самост

ійна 
1 Загальна характеристика схилів. Зсувні та 

зсувонебезпечні схили. Класифікація зсувів 2   10 

2 Види протизсувних споруд і заходів для стабілізації 
зсувних і зсувонебезпечних схилів. Протиобвальні 
споруди та заходи 

2   10 

3 Міцність ґрунтів і стійкість зсувних і зсувонебезпечних 
схилів. Методи визначення міцності ґрунтів. Розрахункові 
моделі ґрунтів 

2   10 

4 Розрахунки стійкості схилів за граничною рівновагою 
розрахункових блоків. Програмні комплекси для 
розрахунку стійкості схилів 

2 4  10 

5 Програмні комплекси для розрахунку стійкості схилів з 
використанням методу скінченних елементів 2 6  10 

6 Методи визначення зсувного тиску. Активний, пасивний і 
тиск спокою ґрунту. Зсувний тиск на споруди в межах 
зсувонебезпечних територій. Зсувний тиск на споруди в 
межах зсувних територій 

2 2  10 

7 Розрахунок і проектування дренажних протизсувних 
споруд на зсувних і зсувонебезпечних схилах 2 6  10 

8 Розрахунок і проектування утримуючих протизсувних 
споруд. Контрбанкети і контрфорси. Підпірні стіни. 
Утримуючі споруди з паль. Гнучкі (анкерні) утримуючі 
споруди 

2 6  10 

 Всього 16 24 - 80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Критерії оцінювання та засоби діагностики 
 

Мінімальний рівень оцінювання освітньої компоненти «Протизсувні споруди» 
складає 60 балів і може бути досягнений наступними засобами оцінювання:  
 

Засоби оцінювання Мінімальна 
кількість 

балів 

Максимальна 
кількість 

балів Вид контролю Кількість у 
семестрі 

Курсовий проект 1 20 40 
Контроль знань:    

- Поточний контроль знань (стандартизовані 
тести, або усне опитування) 2 40 60 

Разом  60 100 
 
Підсумковий контроль знань проводиться для студентів, що не 

погоджуються з набраною кількістю балів. Здійснюється у вигляді усної бесіди з 
викладачем (комісією викладачів) за тематикою освітньої компоненти. Максимальна 
кількість балів, яка може бути отримана за результатами підсумкового контролю – 
40. 

 
З освітньої компоненти передбачено виконання курсового проекту на тему: 

«Розрахунок протизсувної споруди у вигляді підпірної стінки на буронабивних 
палях». 

Курсовий проект виконується студентом з метою закріплення теоретичних 
знань з освітньої компоненти: «Протизсувні споруди». шляхом складання 
розрахунків стійкості та надійності протизсувних споруд. 

У курсовому проекті виконуються розрахунки стійкості ґрунтового укосу, 
зсувного тиску та напружено-деформованого стану конструкції утримуючої споруди 
сумісно з ґрунтовим масивом. 

Вихідні дані для виконання роботи, методика і обсяг розрахунків, які 
необхідно виконати наведені у методичних вказівках.  

Курсовий проект складається з пояснювальної записки (15÷20 сторінок 
тексту) і графічної частини (креслення формату А-3). 
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