




1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 
показників 

 Галузь знань, напрям 
підготовки, освітній рівень 

Статус навчальної дисципліни 
денна форма 

навчання 
заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 4,0 

Галузь знань: 
19  Архітектура та 

будівництво 
Обов’язкова 

Напрям підготовки:  
- 
 

Індивідуальне науково- 
дослідне завдання- немає 

Спеціальність: 
192 Будівництво та цивільна 

інженерія 
 

Рік підготовки: 
1 1 

Семестр 
Загальна кількість годин - 
120 

2 2 
Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних - 3 
самостійної роботи 
студента - 5 Освітній рівень: 

 магістр 
 

20 год. 6 год. 
Практичні, семінарські 
20 год. 6 год. 

Лабораторні 
0 год. 0 год. 

Самостійна робота 
80 год. 108 год. 

У тому числі: 
Індивідуальні завдання: 0 

Мова навчання: 
державна Форма підсумкового 

контролю:  
екзамен 

 
 

 
 

 
 
  



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
2.1. Дисципліна «Фундаменти в особливих умовах» формує у 

інженерів-будівельників уявлення про будівництво будівель і споруд в 
різних геологічних і кліматичних умовах на відповідних типів фундаменту, 
їх конструкцій та глибині закладення. 

Метою дисципліни є ознайомлення студентів з ґрунтами основ, 
інженерно-геологічними вишукуваннями, принципами проектування основ 
і фундаментів та будівництвом фундаментів для різних конструктивних 
вимог споруд 

Програма дисципліни розрахована на отримання повного уявлення 
про предмет творчої праці та придбання знань i вмінь в розробці проектів 
основ і фундаментів, забудови міст в тяжких геологічних, екологічних та  
санітарно-гігієнічних умовах. 

Вивчення дисципліни, її структура та зміст програми проводяться у 
відповідності до вимог ECTS. 

 
2.2. У результаті вивчення навчальної дисципліни «Фундаменти в 

особливих умовах» студент повинен знати: 
-   фізичні властивості ґрунтів і їх будівельну класифікацію в 

особистих умовах, фази напружено-деформованого стану; 
-   граничні тиски і граничні деформації основ; 
- причини виникнення нерівномірних осідань і методи зменшення 

нерівномірних осідань на спорудах; 
-   конструкції фундаментів особистих умовах; 
-   методи розрахунку гнучких фундаментів; 
-   захист котлованів від підземних вод, гідроізоляцію підвальних 

приміщень; 
-   види палівних фундаментів, пособи занурення і типи паль; 
-   види фундаменти в особливих умовах; 
-   фундаментів на структурно-нестійких ґрунтах. 
 
2.3. Згідно з вимогами освітньої програми навчальна дисципліна 

спрямована на формування програмних компетентностей: 
ЗК8. Здатність до виконання дослідницької роботи з елементами 

наукової новизни.  
ФК1.  Знання основних нормативно-правових актів та довідкових 

матеріалів, чинних стандартів і технічних умов, інструкцій та інших 
нормативно-розпорядчих документів в професійній діяльності.   



ФК3. Знання  будівельних матеріалів, технологічних процесів та 
способів організації  сучасного будівництва.  

ФК9. Уміння застосовувати фізико-математичний апарат, теоретичні, 
розрахункові і експериментальні методи досліджень, методи математичного і 
комп’ютерного моделювання в процесі професійної діяльності.  
 
 

3. Програмні результати навчання 
ПРН2. Виявляти суть науково-технічних проблем, які виникають в ході 

професійної діяльності і залучати до їх вирішення відповідний фізико-
математичний апарат. 

ПРН3. Застосовувати фізико-математичний апарат, теоретичні, 
розрахункові і експериментальні методи досліджень, методи математичного і 
комп`ютерного моделювання. 

ПРН4. Виконувати розрахунково-експериментальні роботи і виконувати 
науково-технічні завдання в галузі будівництва на основі досягнень техніки і 
технологій, класичних і сучасних теорій і методів, фізичних, математичних і 
комп`ютерних моделей, забезпечення високих ступеней відповідності до 
реальних будівель і конструкцій. 

ПРН5. Демонструвати здатність проводити дослідницьку та/або 
інноваційну діяльність у створенні експлуатації, реконструкції та ремонті 
об`єктів будівництва. 

ПРН8. Проектувати будівлі і споруди з метою забезпечення їх міцності, 
стійкості, довговічності і безпечності, у тому числі із застосуванням 
програмних систем комп`ютерного проектування на основі ефективного 
поєднання передових технологій їх  виконання та  багатоваріантних 
розрахунків, впроваджуючи сучасні заходи з ресурсо- та енергозбереження. 

ПРН12. Знаходити організаційно-управлінські рішення і бути готовим 
нести за них відповідальність. 

ПРН13. Використовувати нормативні та правові документи у своїй 
діяльності. 

 
 

4. Передумови для вивчення дисципліни 
Дисципліни, які мають бути вивчені раніше: «Вища математика», «Фізика», 
«Інженерна геологія», «Архітектура будівель і споруд». 



 
            5. Програма навчальної дисципліни 
 
Тема 1.  Методи штучного покращення роботи та властивостей основ. 
Загальні положення. Фізичні властивості ґрунтів і їх будівельна 
класифікація. 
Механічні характеристики ґрунтів основ. Визначення нормативних і 
розрахункових характеристик ґрунтів. 
 
Тема 2. Конструктивні методи покращення роботи ґрунтів основ. 
Умови роботи ґрунтів. Фази напружено- деформованого стану. Визначення 
напруги в ґрунтах основ від дії зовнішніх навантажень. 
Граничні тиски і граничні деформації основ. 
Загальні відомості про реологію і нелінійність деформації ґрунтів. 
 
Тема  3. Методи ущільнення ґрунтів основ. 
Класифікація будівель і споруд по жорсткості. Форми деформації будівель і 
споруд. Причини виникнення нерівномірних осідань. 
Методи зменшення нерівномірних осідань на спорудах. 
                
Тема 4.Фундаменти в структурно-нестійких ґрунтах. 
Загальні вимоги. Призначення глибини заставляння фундаментів. 
Навантаження на підстави і розрахункові коефіцієнти. Проектування по 
граничних станах. 
 

Тема 5. Фундаменти на основах, що складені слабкими ґрунтами та 
просадочних ґрунтах. 
Класифікація і конструкції фундаментів. Розрахунок осідань фундаментів 
за схемою шару, що лінійно деформується. Визначення крену фундаментів. 
Методи розрахунку гнучких фундаментів. 
 

Тема 6. Фундаменти на набухаючи та насипних ґрунтах, на засілених та 
підпрацьованих ґрунтах  
Захист від підземних вод. Гідроізоляція підвальних приміщень. 
 

Тема 7.Фундаменти на вічномерзлих ґрунтах. 
Особливості та розповсюдження вічної мерзлоти. 
Методи застосування та типи фундаментів в умовах вічної мерзлоти. 



 

Тема 8. Фундаменти при динамічних діях в ґрунтах. 
Загальні відомості та методи посилення основ і фундаментів. Методи 
розрахунків на динамічну дію від промислової та господарської техніки. 
  
Тема 9. Фундаменти в сейсмічних районах. 
Штучне поліпшення властивостей основ. Конструктивні методи. Методи 
ущільнення і закріплення ґрунтів. 
 

Тема 10. Методи посилення фундаментів при реконструкції споруд.  
6. Структура навчальної дисципліни 

Назви тем 

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

усього у тому числі усього у тому числі 
л п лаб с.р. л п лаб с.р. 

 Тема 1. Методи штучного 
покращення роботи та 
властивостей основ 

8 2 0  6 8 0,5 0  7,5 

Тема 2. Конструктивні 
методи покрашення роботи 
ґрунтів основ 

8 2 0  6 8 0,5 0  7,5 

Тема  3. Методи ущільнення 
ґрунтів основ 18 2 6  10 18 1 2  15 

Тема 4. Фундаменти в 
структурно-нестійких 
ґрунтах 

12 2 2  8 12 1 1  10 

Тема 5. Фундаменти на 
основах, що складені 
слабкими ґрунтами та 
просадочних ґрунтах 

12 2 2  8 12 1 1  10 

Тема 6. Фундаменти на 
набухаючи та насипних 
ґрунтах, на засілених та 
підпрацьованих ґрунтах 

12 2 2  8 12 0 0  12 

  Тема 7. Фундаменти на 
вічномерзлих ґрунтах 12 2 2  8 12 1 1  10 

  Тема 8. Фундаменти  при 
динамічних діях в ґрунтах 14 2 4  8 14 1 1  12 

Тема 9. Фундаменти в 
сейсмічних районах 12 2 0  10 12 0 0  12 

Тема 10. Методи посилення 
фундаментів при 
реконструкції будівель 

12 2 2  8 12 0 0  12 

Усього годин 120 20 20  80 120 6 6  108 



 
7. Теми практичних занять 

№ 
з/п Назва теми 

Кількість 
годин 

денна 
форма 

заочна 
форма 

1 Метод ущільнення ґрунтів 2 1 
2 Покращення конструкцій фундаментів 2 0,5 
3 Методи ущільнення слабих ґрунтів 2 0,5 
4 Типи фундаментів на набухаючи ґрунтах 2 1 
5 Типи фундаментів на насипних ґрунтах 2 1 
6 Типи фундаментів на зосілених ґрунтах 2 0 
7 Типи фундаментів на вічномерзлих ґрунтах 2 1 
8 Посилення підстав і фундаментів при реконструкції споруд 4 1 
9 Посилення фундаментів в сейсмічних районних 2 0 
10 Розрахунок фундаментів споруд від селевих потоків 2 0 

 
8. Теми лабораторних занять 

Не передбачено навчальним планом. 
 

9. Індивідуальні завдання 
Не передбачено навчальним планом. 
 

10. Критерії оцінювання результатів навчання 
Оцінювання знань студентів здійснюється відповідно до Положення про 
організацію та проведення поточного і семестрового контролю результатів 
навчання у Луганському національному аграрному університеті. 
 

11. Форми поточного та підсумкового контролю і засоби діагностики 
результатів навчання 

11.1. Поточний контроль проводиться у вигляді опитування, тестування, 
виконання завдань. 
11.2. Підсумковий контроль проводиться у вигляді екзамену. 
11.3. Засобами діагностики результатів навчання є стандартизовані тести та 
презентації студентами результатів виконаних завдань. 
11.4. Розподіл балів, які отримують студенти: 

Поточний контроль Семестровий 
контроль 

Сума 
ТІ Т2 ТЗ Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 
1 1 12 4 4 4 4 4 2 4 60 100 

ТІ, Т2 ... Т10 - теми навчальної дисципліни. 



 
 

12. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання 
яких передбачає навчальна дисципліна 

Навчальна дисципліна передбачає використання пакету програм 
Microsoft Office 365. 
 

13. Рекомендовані джерела інформації 
 
                                    13.1. Навчальна та інша література 
1) Механіка ґрунтів, основи та фундаменти : підручник / Л. М. Шутенко, О. Г. 

Рудь, О. В. Кічаєва та ін. ; за ред. Л. М. Шутенка ; пер. з рос. ; Харків. нац. 
ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 
2017. – 563 с. 

2) Корніенко М. В. Основи і фундаменти – К.: КНУБА, 2012. – 164с. 
3) Механіка ґрунтів. Основи та фундаменти: Підручник / В.Б. Швець,  І.П. Бойко, 

Ю.Л. Винников, М.Л. Зоценко, О.О. Петраков, В.Г. Шаповал, С.В. Біда. – 
Дніпропетровськ: ”Пороги“, 2012. – 197 с.: іл. 

4) Далматов, Б. И. и др. Основания и фундаменты — М. : АСВ, 2002. — 387 с. 
5) Таранов В.Г. Конспект лекцій з дисциплін: "Механіка грунтів, основи та 

фундаменти", "Підвалини, фундаменти, механіка грунтів" Харків – 
ХНАМГ, 2011 
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