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1. Опис предмета навчальної дисципліни 

Таблиця 1. Опис предмета навчальної дисципліни 

Курс: підготовка 

молодших спеціалістів 

Напрям, спеціальність, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика начальної 

дисципліни 

Загальна кількість годин 

- 32 

Тижневих-2 

Аудиторних-2 

Самостійної роботи -5 

 

Шифр та назва напряму:  

6.060101 – «Будівництво» 

Шифр та назва спеціальності: 

5.06010101 «Будівництво та 

експлуатація будівель і споруд» 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: 

 

молодший спеціаліст 

Рік навчання: 3 

Семестр: 5 

Лекції - 32 год. 

Самостійна робота - 76 год. 

Вид контролю - залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить (%): 

Для денної форми навчання -50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.   Мета та завдання курсу 
 Мета курсу - ознайомити студентів з основами геології, гідрогеології і, основним чином, 

широким колом питань інженерної геології для вирішення завдань будівництва будівель і 

споруд у різних геологічних умовах, у тому числі на лесових просадних ґрунтах, пливунах, 

насипних ґрунтах, а також у зоні зсувів та області поширення мерзлоти та карсту. 

  

Завдання   курсу   -   освоєння   студентами   теоретичних   основ 

з геології, гідрогеології. 

 
 
 

3. Програма навчальної дисципліни 
 

І. Основи геології 
           

 Тема № 1  Вступ . Основні положення 

   

Вступ. Мета та завдання дисципліни «Інженерна геологія». Її зв'язок з іншими 

дисциплінами. Загальна уява про планету Земля. Форми і розміри Землі. Фізичні особливості 

Землі. Будова Землі та її оболонки. Атмосфера, гідросфера, біосфера, літосфера. Земна кора, 

мантія, ядро. 

  

 Тема № 2  Мінерали  

 

Основні породоутворюючі мінерали. Кристалічні і аморфні речовини. Фізичні властивості 

мінералів. Твердість мінералів. 

 

 

 Тема № 3  Гірські породи 

 

Гірські породи та їх походження. Магматичні гірські породи. Характеристика магматичних 

гірських порід. Форми залягання магматичних гірських порід. Осадові гірські породи, їх 

утворення та характеристика. Грубоуламкові породи, породи колоїдального походження, 

породи хімічного і органічного походження. Форми залягання осадових порід. Використання 

осадових порід у будівництві. Процес метаморфізму та його види. Склад метаморфічних порід. 

Форми залягання метаморфічних гірських порід. Види метаморфічних гірських порід. 

 

ІІ. Основи гідрогеології 

  

Тема № 4  Вода в Земній корі. Класифікація підземних вод. 

Кругообіг води в природі. Інтенсивність водообміну. Походження підземних вод. Інфільтрація. 

Водні властивості гірських порід. Схема класифікації підземних вод за гідравлічними умовами  

(напірні, не напірні). Фізичні властивості та хімічний склад природної підземної води. 

 

Тема № 5  Характеристика окремих типів підземних вод 

 

Зона аерації. Область живлення й область поширення. Умови виникнення верховодки. 

Небезпека для будівництва при виникненні верховодки. 

Водоносний шар, водо утворене ложе, потужність водоносного шару, капілярні води. Форми 

залягання ґрунтових вод. Боротьба з грунтовими водами. 

Міжшарові не напірні води. Напірні ( артезіанські ) води. Умови утворення, область поширення.  

Гідростатичний напір, п’єзометричний рівень, артезіанський басейн. 

Закони руху підземних вод. Швидкість підземного потоку. Ламінарний рух, турбулентний рух. 

Рух підземних вод до водозабірних споруд. 



 

ІІІ. Інженерна геологія 

 

Тема № 6   Інженерно – геологічна класифікація гірських порід 

 

Скельні породи, види залягання. Великоуламкові породи, види уламкових порід. Піщані породи, 

види пісків. Глинисті породи, їх склад і види. Різниця фізичних властивостей пісків і 

глини. Характеристика порід як основ під будівлі і споруди. 

             

 

Тема № 7  Інженерно - геологічні явища і процеси 

 

Рух порід із схилів. Селеві потоки, умови їх утворення. Засоби боротьби з селевими потоками. 

Обвали і осипи. Умови пересування. Згасаючі і діючі осипи. Куруми. Зсуви. Умови 

виникнення зсувів. Засоби боротьби зсувами. Особливості будівництва в зоні зсувів. Леси і 

лесові ґрунти. Просадочність. Типи  посадочних ґрунтів. Методи оцінки просадочності 

лесових ґрунтів. Будівництво на лесових просадочних ґрунтах. 

Карст, умови розвитку. Карст активний і пасивний. Умови будівництва карстовій зоні. 

  Пливуни і суфозія. Природа пливунів. Справжні і фальшиві пливуни. Пливуни я к основа 

будівель і споруд. Будівництво на пливунах. Суфозійні процеси. 

Вічна мерзлота. Відомості про вічномерзлі ґрунти, їх властивості  і місця поширення. Види 

залягання вічномерзлих ґрунтів. Здимання ґрунту, полої, провали (термокарст). 

Особливості будівництва в умовах вічної мерзлоти. Насипні ґрунти, види насипних 

ґрунтів. Будівництво на насипних ґрунтах.  

 

ІV. Охорона навколишнього середовища 

 

Тема № 8 Охорона навколишнього середовища 

 

Основи моніторингу. Охорона земної кори. Рекультивація порушених земель. Завдання  

будівельників по охороні навколишнього середовища. 

  

  

 

 

 

 

 
 



 

 
4. Структура навчальної дисципліни 

                                          Тематичне планування навчальної дисципліни 
№ 

з/п 

Назва теми курсу 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 І. Основи геології.          

1. Вступ. Основні положення. Фізичні 

властивості Землі. Будова і склад Землі. 

2   8    10 

2. Мінерали 4   8    12 

3. Гірські породи. 4   8    12 

  

ІІ. Основи гідрогеології. 

        

4.  Вода в Земній корі. Класифікація 

підземних вод.  

2   8    10 

5. Характеристика окремих типів підземних 

вод. 

4   14    18 

 ІІІ. Інженерна геологія.         

6.  Інженерно – геологічна класифікація 

гірських порід 

6   8    14 

7 Інженерно –геологічні явища і процеси 8   1

8 

   26 

8 ІV.Охорона навколишнього середовища 2   4    6 

 ВСЬОГО: 32     76    108 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Теми лекцій 
Планування теоретичного курсу 

№ 

з/п 

Назва теми Кільк.

кодин 

на 

тему 

Кількість 

годин на 

лекційне 

заняття 

№п/п Теми лекційних                                                                                                                                                                                                                       

занять 

Дата 

про                                                                                                                      

вед 

1 2 3 4   5 

І Основи геології.  10 10   

 

                                                            

1 Вступ. Основні 

положення 

2 2 1-2 Вступ. Основні положення.                                                                                                

2 Мінерали 4 4 3-4  

Характеристика основних 

породоутворюючих мінералів 

 

  5-6 Фізичні властивості мінералів  

3 Гірські породи 4 4 7-8 Гірські породи та їх 

походження. Магматичні 

гірські породи, їх 

характеристика           

 

 

  9-10 Осадові та метаморфічні гірські 

породи та їх характеристика 

 

ІІ Основи гідрогеології. 6 6                                                                                                                

4 Вода в Земній корі. 

Класифікація підземних 

вод.   

2 2 11-12 Вода в Земній корі. 

Класифікація підземних вод.   

 

5 Характеристика окремих 

типів підземних вод. 

4 4 13-14 Зона аерації. Верховодка. 

Водоносний шар, його 

характеристика. 

 

  15-16 Не напірні і напірні води. 

Закони руху підземних вод. 

 

ІІІ. Інженерна геологія 14 14    

6 Інженерно – геологічна 

класифікація гірських 

порід 

6 6 17-18  Скельні і великоуламкові 

породи, види залягання. 

 

  19-20 Піщані і глинисті породи, їх 

склад і види 

 

  21-22 Різниця фізичних властивостей 

пісків і глини. Характеристика 

порід як основ під будівлі і 

споруди 

 

7 Інженерно –геологічні 

явища і процеси 

8 8 23-24 Рух порід із схилів. Селеві 

потоки. Обвали і осипи. 

 

    25-26 Куруми. Зсуви. Леси і лесові 

ґрунти. Просадочність. 

 

  27-28  Карст.   Пливуни і суфозія  

  29-30 Вічномерзлі ґрунти. 

Здимання ґрунту, полої, провали 

(термокарст). Насипні ґрунти.  

 

 

ІV. 

8. 

Охорона 

навколишнього 

середовища 

2 2 31-32 Охорона навколишнього 

середовища 

 

 



6. Самостійна робота 
Планування самостійної роботи студентів 

№ 

з/п 

Назва теми 

 

Кількіс

ть 

годин 

1 2 3 

1.  Тема 1. Вступ. Основні положення 8 

2 Тема 2. Мінерали 8 

3 Тема 3. Гірські породи 8 

4 Тема 4. Основи гідрогеології Вода в Земній корі. Класифікація підземних 

вод.   

8 

5 Тема 5. Характеристика окремих типів підземних вод. 8 

6 Тема 6. Інженерно – геологічна класифікація гірських порід 14 

7  Тема 7. Інженерно –геологічні явища і процеси 18 

8 Тема 8. Охорона навколишнього середовища 4 

 ВСЬОГО 76 

 
 

7.Критерії оцінки, знань, умінь і навичок студентів 

 

Оцінка Критерії оцінки 

«2» 3 допомогою викладача відтворює на рівні розпізнання окремі елементи 

навчального матеріалу та викопує зі значними труднощами окремі елементи 

практичних завдань. Під час відповіді і   при  виконанні   практичних   завдань  

припускається   суттєвих помилок. 

«3» Без достатнього розуміння відтворює основний навчальний матеріал та виконує 

практичні завдання з епізодичною допомогою викладача. 3 помилками дає 

визначення основних понять. Може частково аналізувати навчальний матеріал, 

порівнювати і робити висновки. Користується окремими видами технічної і 

конструктивно-технологічної документації. При відповіді та виконанні практичних 

завдань припускається помилок. Які може частково виправити. 

«4» Володіє основним навчальним матеріалом в усній, письмовій і графічній формах та 

застосовує його при виконанні практичних завдань як в типових, так і в дещо 

ускладнених умовах. Дає визначення основних понять, аналізує, порівнює і 

систематизує інформацію та робить висновки. Його відповідь в цілому правильна, 

логічна і достатньо обґрунтована. Виконує практичні завдання з типовим 

алгоритмом з консультацією викладача. Усвідомлено користується довідковою 

інформацією. При відповіді та виконанні практичних завдань припускається 

несуттєвих помилок, які може виправити. 

«5» Володіє системними знаннями навчального матеріалу та ефективно їх застосовує для 

виконання практичних завдань, що передбачені навчальною програмою. Відповідь 

студента повна, правильна, логічна, містить аналіз, систематизацію,  

узагальнення. Вміє самостійно знаходити і користуватися джерелами інформації, 

оцінювати отриману інформацію. Встановлює причинно-наслідкові та 

міжпредметні зв'язки. Робить аргументовані висновки. Бездоганно виконує 

практичні завдання як з використанням типового алгоритму, так і за самостійно 

розробленим алгоритмом. 

 



8. Перелік питань, які виносяться на залік 
              

1. Загальна уява про планету Земля. Форми і розміри Землі.  

2. Фізичні особливості Землі.  

3. Будова Землі та її оболонки. Атмосфера, гідросфера, біосфера, літосфера. Земна кора, 

мантія, ядро. 

4. Основні породоутворюючі мінерали. Кристалічні і аморфічні речовини.    

5. Фізичні властивості мінералів. Твердість мінералів. 

6. .Гірські породи та їх походження.  

7. Магматичні гірські породи. Характеристика магматичних гірських порід. Форми 

залягання магматичних гірських порід. 

8. Осадові гірські породи, їх утворення та характеристика. Грубоуламкові породи, породи 

колоїдального походження, породи хімічного і органічного походження. Форми 

залягання осадових порід. Використання осадових порід у будівництві.  

9. Процес метаморфізму та його види. Склад метаморфічних порід. Форми залягання 

метаморфічних гірських порід. Види метаморфічних гірських порід. 

10. Кругообіг води в природі. 

11. Інтенсивність водообміну. 

12. Походження підземних вод.    

13. Інфільтрація. Водні властивості гірських порід.  

14. Схема класифікації підземних вод за гідравлічними умовами  (напірні, не напірні).   

15. Фізичні властивості та хімічний склад природної підземної води. 

16. Зона аерації. Область живлення й область поширення.  

17. Умови виникнення верховодки. Небезпека для будівництва при виникненні верховодки. 

18. Водоносний шар, водо утворене ложе, потужність водоносного шару, капілярні води. 

Форми залягання ґрунтових вод. Боротьба з грунтовими водами. 

19. Міжшарові не напірні води. Напірні ( артезіанські ) води. Умови утворення, область 

поширення.  

20. Гідростатичний напір, п’єзометричний рівень, артезіанський басейн. 

21. Закони руху підземних вод. Швидкість підземного потоку. Ламінарний рух, 

турбулентний рух. Рух підземних вод до водозабірних споруд. 

22. Скельні породи, види залягання.  

23. Великоуламкові породи, види уламкових порід. 

24. Піщані породи, види пісків.  

25. Глинисті породи, їх склад і види. Різниця фізичних властивостей пісків і глини.  

26. Характеристика порід як основ під будівлі і споруди. 

27. Рух порід із схилів.  

28. Селеві потоки, умови їх утворення. Засоби боротьби з селевими потоками.  

29. Обвали і осипи. Умови пересування. Згасаючі і діючі осипи.  

30. Куруми. Зсуви. Умови виникнення зсувів. Засоби боротьби зсувами. Особливості 

будівництва в зоні зсувів.  

31. Леси і лесові ґрунти. Просадочність. Типи  посадочних ґрунтів. Методи оцінки 

просадочності лесових ґрунтів. Будівництво на лесових просадочних ґрунтах. 

32. Карст, умови розвитку. Карст активний і пасивний. Умови будівництва карстовій зоні. 

33. Пливуни і суфозія. Природа пливунів. Справжні і фальшиві пливуни. Пливуни я к основа 

будівель і споруд. Будівництво на пливунах. Суфозійні процеси. 

34. Вічна мерзлота. Відомості про вічномерзлі ґрунти, їх властивості  і місця поширення. 

Види залягання вічномерзлих ґрунтів. 

35. Здимання ґрунту, полої, провали (термокарст). Особливості будівництва в умовах вічної 

мерзлоти.  

36. Насипні ґрунти, види насипних ґрунтів. Будівництво на насипних ґрунтах.  

37. Основи моніторингу. Охорона земної кори. 

38. Рекультивація порушених земель.  

39. Завдання  будівельників по охороні навколишнього середовища. 



9.Методичне забезпечення  
 
       

     Методичне забезпечення навчального процесу включає: державний стандарт освіти; 

навчальні плани, навчальні програми, підручники і навчальні посібники; тестові запитання; 

методичні матеріали, опорні конспекти лекцій, комплекс навчально-методичного забезпечення 

дисципліни. 
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