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Семестр: 4 семестр 

Форма навчання: денна 

Електронний курс-ресурс: https://dl.khadi.kharkov.ua/course/view.php?id=2303  
Обсяг курсу: 7 кредитів ЄКТС (210 годин), в тому числі: лекцій – 32  год., 

лабораторні заняття – 32 год., практичні заняття – 8 год., самостійна робота 

студента – 102 год., РГР –  5 год., підготовка до іспиту – 30 год. 

Результати навчання: 

По завершені вивчення дисципліни студенти повинні: 

знати: 

– теорію, принципи та методи визначення фізичних та механічних 

властивостей ґрунтів; 

– методи прогнозування поведінки ґрунту під дією навантажень; 

– способи розрахунку навантажень на ґрунт для поліпшення умов його роботи 

та підвищення опору навантаженням; 

вміти: 
– оцінити властивості ґрунтів та використовувати їх при проектуванні 

інженерних споруд; 

– визначати розрахункові характеристики ґрунтових основ; 

– розрахувати очікувану осадку ґрунтової основи під спорудами в різних 

ґрунтово-геологічних умовах; 

– обґрунтувати вимогову величину та запроектувати ущільнення ґрунтів в 

земляному полотні автомобільних доріг; 

– підібрати і запроектувати склад укріплення ґрунтів; 

– організувати контроль якості земляних робіт. 

Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:  

дисципліна «Ґрунтознавство та механіка ґрунтів» базується на знаннях раніше 

вивчених дисциплінах «Геологія» та «Геодезія». Знання отримані з цієї 

дисципліни використовуються при вивченні інших дисциплін, таких як «Основи 

і фундаменти», в дипломному проектуванні та у професійній діяльності. 

Короткий зміст навчальної програми: 

Розділ 1. Ґрунтові масиви і ґрунти земляного полотна, їх класифікація та структура. 

Фізичні властивості ґрунтів, їх експериментальне визначення (Ґрунти, їх 

виникнення і поширення. Класифікація ґрунтів. Основні фізичні властивості 

ґрунтів. Газоподібна складова ґрунту. Фізичні властивості ґрунтів. Тверда 

складова ґрунту. Гранулометричний склад ґрунту. Фізичні властивості ґрунтів. 

Вологість ґрунту. Водно-тепловий режим ґрунтів та ґрунтових основ. Ґрунтові  

обстеження при вишукуванні доріг. Основи стандартизації в області використання 

ґрунтів.)  



 

Розділ 2. Механіка ґрунтів (Напружено-деформований стан ґрунтів земляного 

полотна. Механічні властивості ґрунтів, їх експериментальне визначення. 

Поведінка ґрунтів під навантаженням. Розрахунки ґрунтових основ і споруд на 

міцність. Поліпшення будівельних властивостей ґрунту.) 

 

Рекомендована література: 

Базова 

1. Абуханов А.З. Механика грунтов: Учебное пособие/ А.З. Абуханов. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2006. – 352 с. – (Строительство). 

2. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Дорожнє ґрунтознавство 

та механіка ґрунтів». Розділ «Дорожнє ґрунтознавство». Укладачі: Михович С.Г., 

О.О. Рідкозубов, Н.С. Арінушкіна, Т.М. Грищенко, О.О. Фоменко ХНАДУ, 2006. 

3. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Дорожнє ґрунтознавство 

та механіка ґрунтів». Розділ «Механіка ґрунтів». Михович С.Г., О.О. Рідкозубов, 

Н.С. Арінушкіна, Т.М. Грищенко, О.О. Фоменко ХНАДУ, 2006. 

4. Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни «Дорожнє ґрунтознавство та 

механіка ґрунтів». Упорядники: Р.В. Смолянюк, Т.М. Грищенко, О.О. Фоменко, 

ХНАДУ, 2011. 

5. Методичні вказівки до навчальної практики з дисципліни «Дорожнє 

ґрунтознавство та механіка ґрунтів». В.К. Жданюк, С.Г. Михович, Н.С. 

Арінушкіна, Р.В. Смолянюк, Т.М. Грищенко, Є.Б. Кіреєва  ХНАДУ, 2008. 

 (друковані матеріали, які є в бібліотеці) 

 

Допоміжна 

6. Бабков В.Ф., Безрук В.М. Основы грунтоведения и механики грунтов. М.: Высшая 

школа, 1986. – 239 с. 

7. ДСТУ Б В. 2.1-3-96 (ГОСТ 30416-96) Ґрунти. Лабораторні випробування. Загальні 

положення. 

8. ДСТУ Б А.1.1-25-94. Ґрунти. Терміни та визначення. 

9. ДСТУ 3980-2000 Ґрунти. Фізико-хімія ґрунтів. Терміни та визначення 

10. ДСТУ Б В.2.1-5-95. (ГОСТ 20522-96). Ґрунти. Методи статистичної обробки 

результатів випробувань. 

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

12. ДСТУ Б В.2.1-8-2001 (ГОСТ 12071-2000) Ґрунти. Відбирання, упакування, 

транспортування і зберігання зразків. 

13. ДСТУ Б В.2.1-17:2009 Основи та підвалини будівель і споруд.  Ґрунти. Методи 

лабораторного визначення фізичних властивостей. 

14.  ВСН 55-69 Инструкция по определению требуемой плотности и контроля за 

уплотнением земляного полотна.  

15. ВБН В.2.3-218-171-2002. Споруди транспорту. Спорудження земляного полотна 

автомобільних доріг. 

16.   ГОСТ 5184-64 Метод лабораторного определения границы текучести. 

17.  Рекомендации по инженерно-геологическим изысканиям для подземного и 

гражданского строительства. – М.: Стройиздат, 1987. – 45 с. 

18.  ДБН В.1.1-3-97. Інженерний захист територій, будинків і споруд від зсувів та 

обвалів. Основні положення. 



19.  РСН 51-84 Инженерные изыскания для строительства. Производство 

лабораторных исследований. Физико-механические свойства грунтов. 

20.  ПМА 218-21476215-440:2005 Щільномір динамічний для оперативного 

визначення ступеню ущільнення асфальтобетонного покриття та ґрунту 

21. ТУ У 33.2-00018112-244:2005 Технічні умови. Щільномір динамічний для 

оперативного визначення ступеню ущільнення асфальтобетонного покриття та 

ґрунту. Модель 0502. 

22.  ДСТУ Б В.2.1-19:2009 Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи 

лабораторного визначення гранулометричного (зернового) та мікроагрегатного 

складу. 

23.  ДСТУ Б А.1.1-5-94. Загальні фізико-технічні характеристики та експлуатаційні 

властивості будівельних матеріалів. Терміни та визначення 

24.  ДБН В.2.1-10-2009 Основи і фундаменти будівель та споруд. 

25.  ДСТУ Б В.2.1-11:2009 Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи 

лабораторного визначення властивостей набухання та усадки 

26.  ВСН 34.2-88. Інженерно-геологічні дослідження для гідроенергетичних споруд 

27.  ДСТУ Б В.21-23:2009 Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи 

лабораторного визначення коефіцієнта фільтрації 

28.  ДСТУ Б В.2.1-4-96 Ґрунти. Методи лабораторного визначення характеристики 

міцності і реформованості 

29.  ДСТУ Б В.2.1-12:2009 Ґрунти. Метод лабораторного визначення максимальної 

щільності 

30.  ДСТУ ГОСТ 427:2009 Лінійки вимірювальні металеві. Технічні умови. 

31.  ДСТУ Б В.2.1-22:2009 Ґрунти. Метод лабораторного визначення властивостей 

просідання 

32.  ДСТУ Б В.2.7-71-98 Методи фізико-механічних випробувань. Щебінь і гравій із 

щільних гірських порід і відходів промислового виробництва для будівельних 

робіт 

33.  ВБН В.2.3-218-541:2010 Споруди транспорту. Влаштування шарів дорожніх 

одягів з ґрунтів, укріплених в’яжучими матеріалами. 

34.  ВБН В.2.3-218-002 Проектування і будівництво основ та покриттів автомобільних 

доріг із кам’яних матеріалів, промислових відходів і ґрунтів, укріплених цементом 

35.  Маслов Н.Н. Основы инженерной геологии и механики грунтов. М.: Высшая 

школа, 1982. – 508 с. 

36. Цытович Н.А. Механика грунтов. М.: Высшая школа, 1983. – 288 с. 

37. Котов М.Ф. Механика грунтов в примерах. М.: Высшая школа, 1968. – 270 с. 

38. Стасовская К.А. Грунтоведение и механика грунтов. Лабораторные работы. К.: 

Вища школа, 1977. – 124 с. 

39. Попова З.А. Исследование грунтов для дорожного строительства: (Лабораторные 

и практические работы). Учеб. Пособие для техникумов. – М.: Транспорт, 1985. – 

126 с. 

 

Методи і критерії оцінювання, вимоги: 

• поточний контроль: тестування (пакет тестових питань) (20 %), розрахунково-

графічна робота (30 %); 

• підсумковий контроль (екзаменаційні білети) – іспит, письмово-усна форма 

(50 %). 


