
Силабус дисципліни  

(вибіркова, 192 Архітектура та будівництво)  

«Інженерні вишукування»  

Освітній рівень - бакалавр 

Спеціалізація “Будівництво та цивільна інженерія” 

Мова викладання - українська, англійська 

Назва 

дисципліни 

Інженерні вишукування Абревіатура  ІВ 

Форма занять          Лекції: 45 годин. 
Практичні: 45 годин. 

Семестр 6 

Об’єм 

навантаження 

Аудиторне спілкування – 32 години 

Самостійне навчання – 58 годин 

Кредити 

Години 

3 
90 

Завідувач 

кафедри 
Кафедра будівництва, геотехніки і геомеханіки 

- професор Гапеєв С.М. 

БГГМ  

Викладачі, 

які 

викладають 

 
 

Максимова Елла Олександрівна  
Електронна пошта 

maksymova.e.o@nmu.one 

Кандидат 

геолого- 

мінералогічних 

наук, 

доцент 

кафедри БГГМ 

 

Сторінка 

курсу в СДО 

НТУ «ДП»: 

https://do.nmu.org.ua/course/view.php?id=3304 

 

Консультації 
 

Онлайн- 

консультації: 

за окремим розкладом, погодженим зі здобувачами вищої освіти 

 

електронна пошта або група в Teams (за розкладом, погодженим зі 

здобувачами вищої освіти) 

Попередні 

знання 

Базові знання з дисциплін: знати геологічні процеси та базові 

закономірності формування гірських порід 

Мета 

вивчення 

дисципліни 

Формування знань та умінь у майбутніх гірничих інженерів 

будівельників обґрунтовано приймати рішення щодо проведення 

інженерно-геологічних досліджень умов району та площадки розташування 

споруд, для одержання необхідних вихідних даних, які надалі забезпечать 

розробку технічно обґрунтованих та економічно доцільних рішень при 

проектуванні й будівництві об’єктів наземного та підземного цивільного та 

промислового призначення. Отримати навики з розпізнавання категорій 

складності інженерно-геологічних умов будівництва, методів досліджень 

властивостей ґрунтів основ фундаментів, видів проходження 

розвідувальних виробок, кресленню інженерно-геологічних карт та 

розрізів, складати технічну документацію щодо умов майбутнього 

проектування споруд в різних сферах людської діяльності і промисловості. 

Зміст та 

результат 

навчання 

- Отримання фундаментальних теоретичних знань з основ ґрунтознавства, 

вміння розрізняти види та властивості ґрунтів основ споруд і фундаментів, 

розшифровувати інженерно-геологічну документацію. 
- Засвоїти основи гідрогеологічних умов територій забудов, способи 
захисту забудованих територій від підтоплення та затоплення. 
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 - На основі визначеної категорії складності інженерно-геологічних умов, 

визначати обсяги інженерно-геологічної розвідки та особливостей 

майбутнього будування та експлуатації споруд. 

- Вміти робити та складати технічні завдання на розвідувальні роботи, 

проводити їх експертизу. 

- Майбутній інженер-будівельник (проектувальник), студент, який 

пройшов цей курс, зможе обґрунтовано вибрати місце будівництва, тип 

основи і фундаментів, конструкцію, компонування споруд, а також 

розробити необхідні інженерні заходи в різних геоморфологічних умовах 

як для захисту проектованого об'єкту, так і для захисту природнього 

середовища в районі будівництва. Впізнавати та розрізняти види стійких 

та просідальних ґрунтів. Розрізняти види бурових робіт і розвідувальних 

виробок. Вміти виділяти косвені ознаки зон зсувів, обвалів та 

техногенних катастроф. 
 

Форма занять    Лекції та практичні заняття – мультимедійні матеріали, презентації, відео 

фільми, архівні матеріали по інженерно-геологічним звітам, екскурсія по 

зсувонебезпечним ділянкам міста Дніпро, зразки кернів по бурінню на 
метро в м. Дніпро. 

Форма 

контролю 

Успішно зданий теоретичний диференційній залік. 

Успішно виконана контрольна робота, присвячена вмінню працювати з 

картами та розрізами території міст. 

Література 1. Конспект лекцій з дисципліни "Інженерні вишукування" доц. 

кафедри БГГМ Максимової Е.О. на сайті ДО Дніпровська 

політехніка https://do.nmu.org.ua/course/view.php?id=3304 

2.  ДБН А.2.1-1-2014 Інженерні вишукування для будівництва К.: 

Мінрегіонбуд.- 2014 МСмета http://msmeta.com.ua/ 

3. ДБН В.1.1.-24,-2009 “Інженерний захист територій та споруд від 

підтоплення та затоплення. Міністерство регіонального розвитку та 

будівництва України., Київ, 2009. 

4. ДБН В.1.1-ХХ:200Х "Будинки, будівлі і споруди в складних 

інженерно-геологічних умовах. Загальні положення проектування". 

ГП «Государственный научно-исследовательский институт 

строительных конструкций» (НИИСК).К.: Мінрегіон України, 2016. 

5. ДСТУ-Н Б В.1.1-XX:201Х. НАСТАНОВА ЩОДО ІНЖЕНЕРНОЇ 

ПІДГОТОВКИ ТЕРИТОРІЙ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА. Державний 

стандарт України. 2017. 

6. Ломтадзе В.Д. Специальная инженерная геология / В.Д. Ломтадзе. - 

Учеб.пособие для вузов - Л. : Недра, 1978. - 496 с. 
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