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ВСТУП  

Метою викладання даної навчальної дисципліни є формування у студентів 

компетентностей, які сприяють абстрактному і логічному мисленню, здатності 

оцінювати і враховувати кліматичні, інженерно-геологічні та екологічні 

особливості території будівництва при проектуванні та зведенні будівельних 

об'єктів. 

Навчальна дисципліна спрямована на формування ерудованої, різнобічно 

розвинутої особистості, здатної використовувати весь спектр набутих 

компетентностей для досягнення успіху в конкурентному середовищі. Набуті в 

процесі вивчення дисципліни компетентності підвищать 

конкурентоспроможність молодих фахівців на ринку праці.  

Для досягнення мети поставлені такі основні завдання: 

 визначення і оволодіння системою понять та категорій; 

 аналіз різноманітних явищ і процесів, що відбуваються в літосфері Землі; 

 визначення найбільш перспективних ділянок для будівництва тих чи інших 

будівель та споруд, правильної їх експлуатації та реконструкції; 

 визначення причин та наслідків інженерно-геологічних явищ; 

Результати навчання. Згідно з вимогами освітньо-професійних та 

освітньо-кваліфікаційних програм студенти повинні знати: 

– склад, будову та умови формування гірських порід та мінералів; 

– геологічні процеси, інженерно-геологічні процеси та явища; умови 

формування ґрунтів;  

– класифікацію, фізичні та механічні властивості ґрунтів; 

– основні завдання, склад та об’єм інженерно-геологічних вишукувань. 

вміти:  

– визначати основні породоутворюючі мінерали та гірські породи; 

– будувати та читати інженерно-геологічні розрізи;  

– оцінювати вплив кліматичних, інженерно-геологічних та екологічних 

особливостей території будівництва при проектуванні та зведенні 

будівельних об’єктів; 

– виділяти інженерно-геологічні елементи;  

– аналізувати інженерно-геологічні умови. 

Пререквізити:  вивчення  даної  навчальної  дисципліни  студент 

 розпочинає, прослухавши такі навчальні дисципліни як (географія, 

хімія, фізика, геодезія).  
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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

Найменування 

показників   

Освітньо-професійна 

програма, рівень вищої  

освіти  

Характеристика 

навчальної дисципліни  

денна форма  

навчання  

заочна форма 

навчання  

Кількість кредитів 

ESTS – 3  

Освітньо-професійні 

програми першого рівня  

вищої освіти за 

спеціальністю: 

 192 «Будівництво та 

цивільна інженерія» 

Обов’язкова (базова)  

Кількість модулів – 2  
Рік підготовки:  

3-й  3-й  
Загальна кількість 

годин – 90  Лекції  

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної  роботи 

– 5  

12 год.  8 год.  

Практичні, семінарські  

14 год.  2 год.  

Самостійна робота  

64 год.  80 год.  

Вид контролю: екзамен  

Примітка.  

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи 

становить:  

для денної форми навчання – 1/2,5 для 

заочної форми навчання – 1/8.  

  



  4  

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ  

Поточне оцінювання студентів на семінарських заняттях здійснюється за 

чотирьох бальною шкалою, де «2» - незадовільно; «3» - задовільно; «4» - добре; 

«5» - відмінно.  

Підсумковий контроль у вигляді екзамену проводиться у тестовій формі і 

оцінюється відповідно до шкали оцінювання знань студентів за ЄКТС   

Шкала в балах Національна шкала Шкала ЄКТС 

90-100 балів 5 «відмінно» А 

83-89 балів 4 «дуже добре» В 

76-82 балів 4 «добре» С 

68-75 бали 3 «задовільно» D 

60-67 бали 3 «достатньо» Е 

35-59 балів 2 «незадовільно» FX 

1-34 бали  2 «неприйнятно»  F  

  

МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ  

НАВЧАННЯ  

У процесі викладання навчальної дисципліни для активізації 

навчальнопізнавальної діяльності студентів передбачене застосування як 

активних, так і інтерактивних навчальних технологій, серед яких: лекції 

проблемного характеру, міні-лекції, робота в малих групах, мозкові атаки, кейс-

метод, презентації, метод проектної роботи.  

Діагностика (моніторинг і перевірка) результатів навчання здійснюється шляхом 

виконання студентами: 1) практичних завдань;  

2) підсумкового екзамену у тестовій формі.  

  

  

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

  

Змістовий модуль І.  

Основи мінералогії і петрографії. 

 

Тема 1. Інженерна геологія, як наука про природнє середовище.  

1. Геологія, як наука про Землю. Геологія, її предмет і завдання. 

Геологічні наукові дисципліни. Завдання інженерної геології. Зв'язок геології з 

іншими науками. Методи досліджень, що використовуються у геології 

2. Форма, розмір і будова Землі. Об'єм Землі. Маса землі. Площа 

поверхні Землі. Середня густина Землі. Середній радіус Землі. Екваторіальний 

радіус. Полюсний радіус. Довжина екватора.  
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3. Зовнішні оболонки Землі. Атмосфера. Гідросфера. Біосфера.  

4. Внутрішні оболонки Землі. Літосфера. Мантія. Ядро Землі.  

5. Температурний режим верхніх шарів земної кори. Зона добових 

коливання температур. Зона зимового промерзання гірських. Геотермічна 

ступінь. Геотермічний градієнт 

 

Тема 2. Мінерали. 

1. Загальні відомості про мінерали. Ендогенні мінерали. Екзогенні 

мінерали. Метаморфогенні мінерали. Головні і другорядні мінерали. 

2. Класифікація мінералів по хімічному складу. Силікати. Карбонати. 

Оксиди. Гідрооксиди. Сульфіди. Сульфати. Галоїди. Фосфати. Вольфрамати. 

Самородні елементи. 

3. Фізичні властивості породоутворюючих мінералів. Форма кристалів. 

Колір. Прозорість. Блиск. Спайність. Злам. Твердість. Шкала Мооса. 

4. Породоутворюючі мінерали. Кварц. Польові шпати. Ортоклази. 

Плагіоклази. Рогова обманка. Слюда. Кальцит. Гіпс. 

 

Тема 3. Магматичні гірські породи. 

1. Генетична класифікація і основні діагностичні якості гірських 

порід. Поділ гірських порід за генезисом. Магматичні гірські породи. Осадові 

гірські породи. метаморфічні гірські породи. Поняття структури і текстури 

гірських порід.  

2. Класифікація магматичних порід по генезису. Що таке магма? Лава. 

Інтрузивні магматичні гірські породи. Ефузивні магматичні гірські породи. 

Структури магматичних гірських порід. Текстури магматичних гірських порід. 

Мінеральний склад магматичних гірських порід. 

3. Форми залягання магматичних гірських порід. Батоліти. Штоки. 

Лаколіти. Жили. Потоки. Покрови. Купол. 

4. Класифікація магматичних порід по їх хімічному складу. 

Ультракислі. Кислі. Середні. Основні. Ультраосновні. 

 

Тема 4. Осадові гірські породи.  

1. Форми залягання осадових гірських порід. Шаруватість залягання 

осадових гірських порід. Шар. Прошарок. Потужність шару. Середня потужність 

шару. Нормальне залягання осадових гірських порід. Дислоковане залягання 

осадових гірських порід. Залягання у формі лінзи, кишені, клину. Пористість. 

Наявність флори і фауни. Влив кліматичних умов на осадові гірські породи. 

2. Осадові уламкові гірські породи. Великоуламкові. 

Середньоуламкові. Дрібноуламкові. Тонкоуламкові. Мінеральний склад 

осадових уламкових гірських порід. 
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3. Осадові хімічні гірські породи. Карбонатні осадові хімічні породи. 

Сульфатні осадові хімічні породи. Галоїдні осадові хімічні породи. Фосфатні 

осадові хімічні породи. Структура і текстура осадових хімічних порід. 

Застосування осадових хімічних гірських порід у будівництві. 

4. Органічні чи органогенні осадові гірські породи. Фітогенні. Зоогенні. 

Структура і текстура осадових органічних порід. Змішані осадові гірські породи. 

 

 

Тема 5. Метаморфічні гірські породи.  

1. Види метаморфізму. Контактний метаморфізм. Динамічний 

метаморфізм. Регіональний сметаморфізм. 

2. Структура, текстура і мінеральний склад метаморфічних гірських 

порід. Вторинна кристалічна структура. Масивна текстура метаморфічних 

гірських порід. Сланцювата текстура метаморфічних гірських порід. Гнейсова 

текстура метаморфічних гірських порід.  

3. Форми залягання метаморфічних гірських порід. Форми залягання 

метаморфічних гірських порід утворених з магматичних гірських порід. Форми 

залягання метаморфічних гірських порід утворених з осадових гірських порід. 

4. Застосування в будівництві гірських порід. Застосування гірських порід 

в якості основ. Застосування гірських порід як будівельні матеріали. 

 

Змістовний модуль 2.  

Основи ґрунтознавства. 

 

Тема 6. Ґрунти  

1. Фактори формування властивостей ґрунтів. Визначення поняття 

ґрунт. Складові компоненти та структурні зв’язки ґрунтів.  

2. Класифікація ґрунтів. Скельні ґрунти. Дисперсні ґрунти. Дисперсні 

пухкі ґрунти. Дисперсні зв’язні ґрунти. Мерзлі ґрунти. Техногенні ґрунти.  

3. Фізичні характеристики ґрунтів. Питома вага ґрунту. Питома частка 

ґрунту. Вологість. Пористість. Пластичність ґрунту. 

4.  Інженерно-геологічна характеристика ґрунтів. Інженерно-

геологічна характеристика скельних ґрунтів. Інженерно-геологічна 

характеристика великоуламкових ґрунтів і пісків. Інженерно-геологічна 

характеристика глинистих ґрунтів 

 

Тема 7. Геодинаміка Землі (2 год). 

1. Процеси внутрішньої динаміки Землі. Диз'юнктивні порушення 

початкового залягання гірських порід (з розривом їх суцільності). Землетруси та 

структура землетрусів. Будівництво в сейсмічних умовах.  
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2. Загальні поняття про екзогенні процеси. Процеси вивітрювання. 

Кора вивітрювання. Геологічна робота поверхневих (делювіальних) вод. 

Геологічна робота рік. Ерозія 

 

Тема 8. Інженерно-геологічні процеси і явища 

1. Інженерно-геологічні процеси, що відбуваються із зміною об'єму 

порід. Ущільнення порід внаслідок збільшення тиску. Просідаючі явища в 

лесових ґрунтах. Набухання та осідання (усадка) глин. Суфозія та міри боротьби. 

Карст та міри боротьби. Морозне здимання та міри боротьби. 

2. Інженерно-геологічні процеси, що пов'язані з рухом (течією) порід. 

Пливуни та міри боротьби. Зсуви і фактори, що впливають на виникнення зсувів. 

Міри боротьби зі зсувами. Зрушення гірських порід 

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  

Назви розділів і тем  

Кількість годин  

денна форма  заочна форма  

 

у тому числі  

 

у тому числі  

л  п  с  с.р.  л  п  с  с.р.  

1  2  3  4  5  6  

  

7  8  9  10  11  

  

Змістовий модуль І. Основи мінералогії і петрографії. 

Тема 1. Інженерна геологія, як 

наука про природнє 

середовище 
  1   2  

2 

  3 

Тема 2. Мінерали   1 2  8 
 

  10 

Тема 3. Магматичні гірські 

породи. 
  1 2  8  

2 

 

2 

10 

Тема 4. Осадові гірські породи  
  2 2  8   12 

Тема 5. Метаморфічні гірські 

породи    1 2  8   10 

Разом за модулем 1    6  8   34    4     2 45 

Змістовий модуль ІІ. Основи ґрунтознавства. 

Тема 6. Ґрунти 
 2  2   10    2      12  

Тема 7. Геодинаміка Землі   2  2   10    2     10  
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Тема 8. Інженерно-геологічні 

процеси і явища 
  

 2 2   10       12  

Разом за розділом 2    6   6  30    4      35 

Екзамен                     

Усього годин  90  12   14  64  90  8    2  80 
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РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА  

Основна:  

1. Інженерна геологія. Механіка ґрунтів, основи і фундаменти: 

Підручник / М. Л. Зоценко, В. І. Коваленко, А. В. Яковлєв, О. О. Петраков, В. Б. 

Швець, О. В. Школа, С. В. Біда, Ю. Л. Винников. – Полтава: ПНТУ, 2003. – 446 

с.: іл 

2. Мельничук В. Г. Інженерна геологія : навч. посіб. / В. Г. Мельничук, 

Я. О. Новосад, Т. П. Міхницький. – Рівне : НУВГП, 2013. – 351 с. 

3. Тихоненко Д.Г. Геологія з основами мінералогії : навч. посібник / Д. 

Г. Тихоненко, В. В. Дегтярьов, М. А. Щуковський та ін.; За ред. д-ра с. -г. наук, 

проф. Д. Г. Тихоненка. — К.: Вища освіта, 2003. — 287 с.: іл. 

4. Ананьєв В.П., Потапов А.Д. Основы геологи, минералогии и 

петрографии. – М.:  Высшая школа, 1999. 

 

Допоміжна 

5. Швець В.Б. Механіка грунтів. Основи та фундаменти : Підручник. / 

В.Б. Швець, І.П. Бойко, Ю.Л. Винников та др.  - Дніпропетровськ: "Пороги", 
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