
Силабус дисципліни (бакалавр, вибіркова, 184 Гірництво) 

Механіка ґрунтів, основи і фундаменти 

Назва 

дисципліни 

Механіка ґрунтів, основи і фундаменти Абревіатура МГрОіФ 

Форма занять Лекції: 80 години. 

Практичні: 40 годин. 

Контрольні заходи: 7 годин 

Семестр 

Чверті 

5 

1 

Об’єм 

навантаження 

Аудиторне спілкування –24 годин 

Самостійне навчання – 96 годин 

Кредити 

Години 

4 

120 

Завідувач 

кафедри 

Будівництва, геотехніки і геомеханіки 

Професор Гапєєв С.М. 

Години на 

тиждень 

Лекції – 2 

Практ. – 2 

Викладачі, 

які 

викладають 

 

Шашенко О.М. – лектор 
https://bg.nmu.org.ua/ua/sgm_profShashenko.php 

shashenko.o.m@nmu.one 

 

Хозяйкіна Н.В. 
https://bg.nmu.org.ua/ua/sgm_docXozjaikina.php 

khoziaikina.n.v@nmu.one 

Доктор. техн. 

наук, 

професор 

 

Канд. техн. 

наук, доцент 

Професор 

кафедри 

БГГМ 

 

Доцент 

кафедри 

БГГМ 

Попередні 

знання  

Базові знання з дисциплін: Будівельне матеріалознавство; Будівельна 

механіка 

Теми, що 

вивчають 

Вступ. Структура курсу. Розрахункові схеми, механічні моделі та фізичні 

властивості ґрунтів. Поняття про закони пористості. 

Основні співвідношення механіки суцільного деформованого тіла 

Закономірності розподілу напружень у ґрунтах основ. 

Розрахунок осадок фундаментів. 

Міцність ґрунтів у основи спорудження. 

Тиск ґрунту на підпірні стелі. Стійкість ґрунтових укосів. 

Чисельні методи у механікі ґрунтів. 

Результат 

навчання 

РН14 - Оцінювати і враховувати кліматичні, інженерногеологічні та 

екологічні особливості території будівництва при проектуванні та зведенні 

будівельних об'єктів.  

РН15 - Визначати та оцінювати навантаження та напружено-деформований 

стан ґрунтових основ та несучих конструкцій будівель (споруд), у тому числі 

з використанням сучасних інформаційних технологій. 

РН17 - Розробляти та оцінювати технічні рішення інженерних мереж. 

РН22 - Забезпечувати надійність будівельних конструкцій, будівель, споруд 

та інженерних мереж. 

Компетентності 

СК7 - Здатність оцінювати і враховувати кліматичні, інженерно-геологічні та 

екологічні особливості території будівництва при проектуванні та зведенні 

будівельних об'єктів. 

СК8 - Здатність визначати та оцінювати навантаження та напружено-

деформований стан ґрунтових основ та несучих конструкцій будівель 

(споруд), у тому числі з використанням сучасних інформаційних технологій. 

СК10 - Здатність до розробки та оцінки технічних рішень інженерних мереж. 

СК15 - Розуміння вимог до надійності та засобів забезпечення надійності 

будівельних конструкцій, будівель, споруд та інженерних мереж. 

Форма занять Лекції – мультимедійні матеріали, дошка. 

Практичні роботи – комп’ютерний клас, дистанційна платформа MOODL 

https://do.nmu.org.ua/course/view.php?id=264 

Форма 

контролю 

Успішно зданий теоретичний іспит. 

Успішно виконані і захищені практичні роботи 

Література 1. Шашенко А.Н. Геомеханика / А.Н. Шашенко, В.П. Пустовойтенко, 

https://bg.nmu.org.ua/ua/sgm_profShashenko.php
mailto:shashenko.o.m@nmu.one
https://bg.nmu.org.ua/ua/sgm_docXozjaikina.php
mailto:khoziaikina.n.v@nmu.one
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Е.А. Сдвижкова Учебник для ВУЗов. – К.: Новий друк, 2016. – 528 с. 

2. Шашенко А.Н. Некоторые задачи статистической геомеханики / А.Н. 

Шашенко, С.Б. Тулуб, Е.А. Сдвижкова // – К.: Университетское издательство 

«Пульсары», 2002. – 302 с. 

3. Шашенко А.Н. Геомеханические процессы в породных массивах / А.Н 

Шашенко, Т. Майхерчик, Е.А. Сдвижкова // Монография – Днепропетровск: 

НГУ. – 2005. – 319 с. 

4. Шашенко А.Н. Механика горных пород / А.Н. Шашенко, В.П. 

Пустовойтенко // Учебное пособие. – К.: Новий друк, 2004. – 400 с. 

5. Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з 

дисципліни «Геомеханіка» для підготовки бакалаврів спеціальності 184 

Гірництво. Визначення основних параметрів пружнопластичного стану 

породного масиву навколо горизонтальної виробки / О.М. Шашенко, Н.В. 

Хозяйкіна. – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка», 2018. – 37 с. – 

електрона версія. 

6. Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з 

дисципліни «Геомеханіка» для підготовки бакалаврів спеціальності 184 

Гірництво. Чисельне моделювання напруженодеформованого стану 

породного середовища навколо підземної виробки. / О.М. Шашенко, Н.В. 

Хозяйкіна, В.А. Чередник. – Дніпро : НТУ «Дніпровська політехніка», 2018. 

– 30 с. – електрона версія. 

Шкала 

оцінювання 

навчальних 

досягнень 

Рейтингова Інституційна 

90…100 відмінно / Excellent 

75…89 добре / Good 

60…74 задовільно / Satisfactory 

0…59 незадовільно / Fail 
 


