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Попередні 
знання  

Базові знання з дисциплін: Іноземна мова для науки і освіти 
(англійська/німецька/французька); Методологія та організація наукових 
досліджень 

Теми, що 
вивчають 

Види зсувів. Механізми зсувоутворення. Особливості прояву зсувів в різних 
кліматичних, сейсмічних і інженерно- геологічних умовах. Сучасна 
класифікація зсувів. 
Зсувна небезпека при різних видах інженерної діяльності: зсуви при 
будівництві будівель і споруд; при будівництві гідротехнічних споруд; при 
автодорожньому та залізничному будівництві. Особливості прояву зсувів в 
Україні та м. Дніпро. 
Класифікація методів розрахунку стійкості. Основні передумови розрахунку 
стійкості,  врахування дії ґрунтових вод та сейсмічних впливів 
Основні методи розрахунку стійкості зсувів: 
– метод колоциліндричної поверхні ковзання; – метод Ю. І. Соловйова; – 
метод Fp; – метод Р. Р. Чугаєва; – метод горизонтальних сил; – метод 
дотичних сил; – аналітичний метод Г.М. Шахунянця; – графоаналітичний 
метод багатокутника сил Г.М. Шахунянця; – прискорений метод розрахунку 
Г.М. Шахунянця; – графостатичний метод Л.Л. Перковського; – метод блоку 
та призм; – метод Л.П. Яскшас; – метод ДІІТу; – визначення тиску від 
призми обвалення за теорією Кулона; – методи, засновані на використанні 
техніки скінченних елементів; – варіаційні методи розрахунку. 
Практичне застосування методів. Рекомендації щодо вибору методу 
розрахунку. Порівняння методів розрахунку. Принципи побудови епюри 
зсувного тиску. 

Результат 
навчання 

ПР8 Здобувати глибинні знання із спеціальності 131 Прикладна механіка. 
ПР9 Засвоювати загальні основні концепції, розуміти основні теоретичні і 
практичні проблеми, історію розвитку та сучасного стану наукових знань за 
спеціальністю 131 Прикладна механіка. 
ПР11 Використовувати концептуальні та методологічні підвалини в галузі 
прикладної механіки для досліджень механічних процесів і явищ в 
геомеханічних і геотехнічних системах, науково-дослідної та професійної 
діяльності на межі предметних галузей. 
 

Аспіранти, які опанували дисципліну: 
володіють знаннями із класифікації методів розрахунку природних схилів 
та штучних укосів та знати області застосування методів розрахунку 
стійкості подібних геомеханічних об’єктів; 
знають класифікації зсувів, механізми їх утворення та фактори, що 
ускладнюють наслідки їх сходження;  



мають базове розуміння особливостей протікання геомеханічних процесів 
зсувів на різних територіях 
вміють застосовувати методи розрахунку природних та техногенних зсувів, 
комплексної оцінки геомеханічної стійкості схилів і укосів під час 
дослідження закономірностей розвитку зсувів та оцінки геомеханічної 
стійкості територій, що піддані зсувам. 
Компетенції. 
СК9 Здатність використовувати концептуальні та методологічні підвалини в 
галузі прикладної механіки для досліджень механічних процесів і явищ в 
геомеханічних і геотехнічних системах, науково-дослідної та професійної 
діяльності на межі предметних галузей 

Форма занять Лекції – мультимедійні матеріали, дошка. 
Практичні роботи – комп’ютерний клас, дистанційна платформа MOODL 

Форма 
контролю 

Успішно зданий теоретичний іспит. 
Успішно виконані і захищені практичні роботи 
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