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В процесі вивчення даної освітньої компоненти студенти НАВЧАЮТЬСЯ 

РОЗРАХОВУВАТИ І КОНСТРУЮВАТИ БУДІВЛІ, СПОРУДИ ТА ЇХ 

ЕЛЕМЕНТИ В СКЛАДНИХ УМОВАХ, ОБҐРУНТОВАНО ОЦІНЮВАТИ 

ПРАВИЛЬНІСТЬ ВИБОРУ КОНСТРУКТИВНИХ СХЕМ БУДІВЕЛЬ І 

СПОРУД, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ БЕЗПЕЧНУ ЕКСПЛУАТАЦІЮ В 

ПОДАЛЬШОМУ ВСІЄЇ СИСТЕМИ І ОКРЕМИХ КОНСТРУКЦІЙ. 

Наприклад: розробляти заходи та конструктивні рішення, що забезпечують 

необхідну сейсмічну безпеку територій забудови міст і населених пунктів. 

 



Передумовами для вивчення освітньої компоненти є набуття теоретичних 
знань та практичних навичок за такими освітніми компонентами: Будівельна 
механіка; Механіка ґрунтів, основи і фундаменти; Гідротехнічні споруди. 
 

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:  
- основи архітектурного проектування сейсмостійких будівель;  
- основні принципи проектування сейсмостійких будівель і споруд та їх основні 
конструктивні схеми;  
- теоретичні передумови розрахунково-аналітичних оцінок сейсмостійкості; 
-  характеристики і ступеня пошкодження конструкцій будівель різних 
конструктивних систем. 



вміти: 
- оцінити ступінь пошкоджень і руйнувань залежно від інтенсивності (магнітуди) 
землетрусу, аналізувати критерії сейсмостійкості будівель і споруд;  
- керуватися нормативною літературою в галузі сейсмостійкого будівництва;  
- вести розрахунок з оцінки сейсмічного впливу на будівлі та споруди з урахуванням 
ґрунтових умов майданчика будівництва;  
- Оцінювати можливість будівництва на слабких ґрунтах, вимоги до конструкцій в 
складних умовах слабких основ; 
- проводити оцінку економічного збитку будівель і споруд різних типів в залежності 
від ступенів ушкоджень.    

 
  ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 
№ 
п/п Назва тем 

Кількість годин 
лекції практи

чні 
лаборат

орні 
самост

ійна 
 

1. Загальна класифікація складних умов і вплив цих умов на 
розробку передпроектних рішень. Основні техногенні, 
антропогенні і природні умови, що впливають на 
ухвалення рішень по вибору типу споруди і його 
конструктивних елементів 

2 2 

 

6 

2. Сейсмічне районування і загальний принцип визначення 
сейсмічних навантажень. Облік сейсмічних і інших 
динамічних дій в попередніх розрахунках будівель, 
споруд і їх елементів. 

1 2  6 

3. Особливості зведення будівель і споруд в складних 
природних умовах (вічна мерзлота, райони підвищених 
температур і тому подібне). Основні принципи 
будівництва в зоні слабких ґрунтів (видалення слабкого 
ґрунту або збереження його із застосуванням спеціальних 
заходів). 

1 2  6 

4. Слабкі ґрунти і їх класифікація. Основні характеристики 
слабких ґрунтів - стисливість. Основні характеристики 
слабких ґрунтів - ущільнення у часі. Основні 
характеристики слабких ґрунтів - міцність ґрунту. 

1 2 

 

6 

5. Типи слабкої товщі за умовами залягання. Вибір варіанту 
конструктивних рішень залежно від типу основи. 

1 2  6 

6. Первинна і вторинна консолідація ґрунтів. Основні 
положення і допущення фільтраційної консолідації. 

1 2  5 

7. Алгоритм обґрунтування проектних рішень на ділянці 
залягання складних ґрунтів. Основні етапи оцінки 
стійкості насипу на слабкій основі. 

1 2  5 

8. Прогноз ходу опади основи насипу в часі. Способи 
визначення кінцевої опади слабкої основи. 

1 2  5 

9. Перевірка стійкості слабких ґрунтів в основі насипу. 
Пояснення до 3 типів основи, складених слабкими 
ґрунтами, залежно від коефіцієнта безпеки. 

1 2  5 



10. Теоретичні основи проектування піщаних паль, 
достоїнства і недоліки цього способу посилення слабких 
ґрунтів. Технологія облаштування піщаних паль на 
слабких ґрунтах.   

1 1  5 

11. Поняття явища поперечної деформації і його зв'язок з 
іншими характеристиками ґрунтів. Особливості 
проектування організації будівництва і виробництва робіт 
в північній будівельно-кліматичній зоні. 

 
1 

 
1 

 5 

12. Особливості проектування організації будівництва і 
виробництва робіт в тропічній будівельно-кліматичній 
зоні. Види буро підривних робіт при спорудженні 
фундаментів на скельних ґрунтах. 

1 1  5 

13. Технологія розробки скельних виїмок. Технологія 
проходки тунелів в скельних і нескельних ґрунтах. 

1 1  5 

14. Технологія зведення насипів з повним або частковим  
виторфовуванієм. Зведення насипів без  виторфовуванія. 
Технологічні схеми зведення насипів на болотах. 

1 1  5 

15. Облаштування насипу із застосуванням елементів, що 
фільтрують, з різних матеріалів. Основні передумови 
застосування насипів, що фільтрують. Технологія 
спорудження насипу, що фільтрує. Технологія 
спорудження земляного полотна на ілах. 

1 1  5 

 Всього 16 24 - 80 
 

Критерії оцінювання та засоби діагностики 
 

Мінімальний рівень оцінювання освітньої компоненти «Будівництво в 
складних умовах»  складає 60 балів і може бути досягнений наступними засобами 
оцінювання:  
 

с 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. 

Курсовий проект складається з пояснювальної записки (20 аркушів формату 

А4) і аркуша креслень (формат А1). Включає до себе проектування земляного 

насипу на слабких ґрунтах. 

У пояснювальній записці приводяться гідрогеологічні та розрахунки стійкості  

земляної  основи, розташованої на слабких ґрунтах; матеріали, які пояснюють 

прийняті технічні заходи та проекті рішення. 

На аркуші креслень приводяться топографічний план осушувальної ділянки, 

поздовжні профілі ґрунтів основи,  епюри напруги і технологічні карти виробництва 

робіт. 

Вихідні дані для виконання курсової роботи видаються індивідуально 

кожному студенту. 
 

Інформаційне забезпечення 
 

Основна література 
 

1. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з освітньої 

компоненти «Будівництво в складних умовах» для студентів другого 

(магістерського) рівня, спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, 

водна інженерія та водні технології» ОП «Гідротехнічне будівництво, 

водна інженерія та водні технології». Укладачі: к.т.н., доц. Слободянюк 

В.П., ас. Великий Д.І., ОДАБА, Одеса, 2019. – 64с. 

2. Зоценко Н. Л. Научно-технические проблемы строительства в сложных 

инженерно-геологических условиях / Н. Л. Зоценко, В. С. Шокарев, И. В. 

Матвеев, А. А. Петраков, Н. В. Корниенко // Будівельніконструкції. - 

2014. - Вип. 81. - С. 89-99. 

3. ДБН А.2.1-1-2008. Инженерные изыскания для строительства 

государственные строительные нормы Украины. Киев, 2008. 

4. ДБН В.1.1-45:2017 Будівлі і споруди в складних інженерно-геологічних  

умовах. 



5. ДСТУ-Н Б В.1.1-40:2016 Руководство по проектированию зданий и 

сооружений на слабых грунтах. 

6. Методические указания по проектированию земляного полотна на 

слабых грунтах. Оргтрансстрой. Москва, 1968. 

7. Пособие по проектированию земляного полотна автомобильных дорог на 

слабых грунтах. Москва, 2004. 

8. Пособие по проектированию земляного полотна автомобильных дорог на 

слабых грунтах.   М.:  1985. 

9. Житлові будинки. Правила визначення фізичного зносу житлових 

будинків. СОУ ЖКГ 75.11-35077234.0015:2009. 

10. ДСТУ Б В.2.1-2-96. (ГОСТ 25100-95) Ґрунти. Класифікація. ПНИИС 

НПО “Стройизыскания”. 

11. Клепиков С.Н., Трегуб А.С., Матвеев И.В. Расчет зданий и сооружений 

на просадочных грунтах.- К.: “Будівельник”, 1987.- 198 с. 

 

Допоміжні джерела інформації 

 

1. Методы лабораторного определения характеристик деформируемости 

грунтов в дорожном строительстве. Москва. Стандартинформ, 2012. 

 


