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Дата: 08.02.2022 

Викладач: Малець Наталя Олексіївна 

Предмет: Будівельні конструкції 

Група № Б-1 «Будівництво та цивільна інженерія» 

Урок № 23-24 

Тема: ФУНДАМЕНТИ  БУДИНКІВ 

Тема уроку: Фундаменти неглибокого закладання  

Мета уроку: навчиться та ознайомитися з загальними принципи поняттями про 

будівлі, основи проектної справи, конструктивними елементами малоповерхових 

цивільних будівель, а саме основами та фундаментами. 
Тип уроку: комбінований. 

ХІД УРОКУ: 

Фундаменти неглибокого закладання 
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Питання для самоперевірки 

1. За якими ознаками класифікують фундаменти? 

2. Наведіть конструктивні рішення стрічкових фундаментів під стінами 

малоповерхових будівель.  

3. Поясніть конструкцію блокових фундаментів, неперервних, переривчастих.  

4. Як виконують стрічкові фундаменти зі збірних бетонних блоків на дуже 

стисливих ґрунтах та косогорах?  

5. Поясніть конструкцію стовпчастих, суцільних фундаментів.  

6. Як класифікують пальові фундаменти?  

7. Дайте пояснення конструкції фундаментів із забивних паль у пробурених 

свердловинах та у витрамбуваних котлованах.  

8. Як виконується гідроізоляція підземних конструкцій будинків від вологості 

ґрунту і ґрунтових вод?  

9. Від чого залежить глибина закладання фундаментів? 
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