
Інформаційна довідка 
 

Вид і назва: Навчальна дисципліна Взаємодія конструкцій будівель і споруд з ґрунтом 

 

Код: ПП-В.05 

 

Тип: вибіркова частина 

 

Рівень: доктор філософії 

 

Семестр, в якому викладається: 4-ий – для усіх форм навчання  

 

Кількість кредитів ЄКТС: 5 

 

Лектор (викладач): к.т.н., доц. Кічаєва Оксана Володимирівна 

 

Результати навчання: у результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: 

- методи обстежень основ і фундаментів будівель і споруд, які експлуатуються; 

- методи підсилення і реконструкції фундаментів; 

- методи штучного поліпшення ґрунтових основ; 

- принципи проектування фундаментів глибокого закладання і підземних споруд; 

- принципи проектування фундаментів в складних інженерно-геологічних умовах. 

 

Вміти:  

- вірно оцінювати інженерно-геологічні умови будівельних майданчиків та обирати ві-

дповідні типи фундаментів під будівлі та споруди; 

- вірно використовувати сучасні досягнення геотехніки; 

- проводити комп’ютерні розрахунки основ та фундаментів, моделювати ґрунт як трьо-

хвимірний масив; аналізувати результати розрахунків та обирати оптимальну конст-

рукцію фундаментів, вірне підсилення основ та фундаментів. 

 

Мати компетентності:   

1. Здатність до розробки нових методів дослідження та їхнього використання у самос-

тійній науково-дослідній діяльності у галузі фундаментобудування. 

2. Володіння сучасними методами розрахунку основ та фундаментів, стандартними та 

експрес-методами оцінки технічного стану і залишкового ресурсу будівельних 

об’єктів, інженерного обладнання, аналізу якісного складу будівельних матеріалів; 

здатність оцінювати та порівнювати результати, що отримані у результаті наукових 

досліджень. 

3. Володіння теоретичними основами побудови, математичного опису та інженерного 

розрахунку системи «споруда – ґрунт» на різних етапах її життєвого циклу.    

 

Зміст:  Обстеження і випробування геотехнічних систем. Геотехнічний, 

гідрогеологічний та гірничо-екологічний моніторинги. Інструментальні спостереження. 

Геотехнічні системи та методи їх розрахунку. Параметри взаємодії конструкцій з ґрунтом.  

Методи урахування сумісної роботи системи «основа – фундамент – споруда». Розрахункові 

моделі ґрунтової основи. 



 

Форми та методи навчання:  

1. Лекції. 

2. Практичні заняття. 

4. Консультації із викладачем. 

5. Самостійна робота (вивчення літератури). 

 

Мова навчання: українська 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационная справка 

 
Вид и название: Учебная дисциплина Взаимодействие конструкций зданий и сооружений 

с грунтом 

 

Код: ПП-В.05 



 

Тип: выборочная часть 

 

Уровень: доктор философии 

 

Семестр, в котором излагается: четвертый - для всех форм обучения 

 

Количество кредитов ЕКТС 5,0 

 

Лектор (преподаватель): к.т.н., доц. Кичаева Оксана Владимировна 

 

Результаты обучения: в результате изучения учебной дисциплины студент должен 

     знать: 

- методы обследований оснований и фундаментов эксплуатируемых зданий и сооружений; 

- методы усиления и реконструкции фундаментов; 

- методы искусственного улучшения грунтовых оснований; 

- принципы проектирования фундаментов глубокого заложения и подземных сооружений; 

- принципы проектирования фундаментов в сложных инженерно-геологических условиях. 

     

   Уметь: 

- правильно оценивать инженерно-геологические условия строительных площадок и 

выбирать соответствующие типы фундаментов под здания и сооружения; 

- правильно использовать современные достижения геотехники; 

- проводить компьютерные расчеты оснований и фундаментов, моделировать грунт как 

трехмерный массив; анализировать результаты расчетов и выбирать оптимальную 

конструкцию фундаментов, верное усиление оснований и фундаментов. 

    

 Иметь компетентности: 

1. Способность к разработке новых методов исследования и их использование в само-

стоятельной научно-исследовательской деятельности в области фундаментостроения. 

2. Владение современными методами расчета оснований и фундаментов, стандартными 

и экспресс-методами оценки технического состояния и остаточного ресурса строи-

тельных объектов, инженерного оборудования, анализа качественного состава строи-

тельных материалов; способность оценивать и сравнивать результаты, полученные в 

результате научных исследований. 

3. Владение теоретическими основами построения, математического описания и инже-

нерного расчета системы «сооружение - грунт» на разных этапах ее жизненного цик-

ла. 

 

Содержание: Обследование и испытание геотехнических систем. Геотехнический, 

гидрогеологический и горно-экологический мониторинги. Инструментальные наблюдения. 

Геотехнические системы и методы их расчета. Параметры взаимодействия конструкций с 

грунтом. Методы учета совместной работы системы «основание - фундамент - сооружение». 

Расчетные модели грунтового основания. 

 

 Формы и методы обучения: 

1. Лекции. 



2. Практические занятия. 

3. Консультации с преподавателем. 

4. Самостоятельная работа (изучение литературы). 

 

 Язык обучения: украинский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information sheet 
 

The type and name: Academic Discipline Interaction of structures of buildings and structures 

with soil 

 

Code: РР-V.05 

 

Type: selective part 

 

Level PhD 

 

Semester, which sets out: the fourth - for all forms of training 



 

5 Number of ECTS credits 

 

Lecturer (Teacher): PhD, associate professor Kichaeva Oksana Vladimirovna 

 

Learning outcomes: from the study of the discipline student must 

     know: 

- methods for inspecting the foundations and foundations of operated buildings and structures; 

- methods of strengthening and reconstructing foundations; 

- methods for artificial improvement of soil bases; 

- principles for the design of deep foundations and underground structures; 

- principles of designing foundations in complex engineering-geological conditions. 

 

    To be able to: 

- correctly assess the engineering and geological conditions of construction sites and choose the 

appropriate types of foundations for buildings and structures; 

- correctly use modern achievements in geotechnics; 

- carry out computer calculations of foundations and foundations, simulate the soil as a three-

dimensional array; analyze the results of calculations and choose the optimal design of foundations, 

the correct reinforcement of the foundations and foundations. 

 

  Have competence: 

1. The ability to develop new research methods and their use in independent research 

activities in the field of foundation engineering. 

2. Possession of modern methods for calculating foundations and foundations, standard 

and express methods for assessing the technical condition and residual life of building objects, en-

gineering equipment, analysis of the qualitative composition of building materials; the ability to 

evaluate and compare the results obtained as a result of scientific research. 

         3. Possession of theoretical principles of construction, mathematical description and engineer-

ing calculation of the system "construction - soil" at different stages of its life cycle. 

 

 

Contents: Inspection and testing of geotechnical systems. Geotechnical, hydrogeological and 

mining-ecological monitoring. Instrumental observations. Geotechnical systems and methods for 

their calculation. Parameters of interaction of structures with soil. Methods of accounting for the 

joint work of the "base – foundation - construction" system. Calculated ground base models. 

 

 Forms and methods of training: 

1. Lectures. 

2. Practical exercises. 

3. Consultation with the teacher. 

4. Independent work (study of literature). 

 

Language: Ukrainian 
 


