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Інформаційно-комунікаційні технології швидко змінюють 

життєвий простір людини, відповідно до нього розвиваються 

технології освіти і попит на освітні послуги. Освіта щодня все більше 

набуває елементів електронної (мобільної, хмарної) або повністю 

постає дистанційною, що визначається лише предметною галуззю або 

характером практичної діяльності фахівця гірничої галузі. Відповідно, 

гірничі інженери мають володіти поглибленою підготовкою з 

використанням ІКТ та розумітися на фундаментальних зв’язках 

теоретичної підготовки майбутньої практичної діяльності. 

С. Зелінська у науковому доробку зазначає, що ІКТ сприяють 

формуванню інформаційної культури майбутнього гірничого 

інженера, упровадження яких здійснюється повільно, без урахування 

педагогічних можливостей [3]. 

Так, С. Грищенко розробила модель використання 

геоінформаційних технологій як засобу формування екологічної 

компетентності майбутніх інженерів гірничого профілю, що 

ґрунтується на компетентнісному підході до професійної підготовки в 

умовах застосування ІКТ; результативною частиною моделі є 

екологічно компетентний інженер гірничого профілю, здатний 

ефективно використовувати геоінформаційні технології у професійній 

діяльності [2]. 

Відповідно, дослідження Л. Шумельчик є свідченням розвитку 

професійних знань, умінь і навичок майбутніх гірничих інженерів у 

конкретних просторово-часових межах задля використання як 

традиційних педагогічних технологій, так і інформаційних, оскільки 

специфіка дидактичного наповнення процесу професійної підготовки 

майбутніх гірничих інженерів визначається різноманітністю і 

складністю об’єктів їх вивчення [5]. 

Відтак С. Безбородова вивчаючи впровадження сучасних ІКТ у 

процес навчання іноземної мови майбутніх гірничих інженерів 

акцентує на надскладному завданні методики, оскільки застосування 



ІКТ має низку значних переваг, ефективна реалізація яких у навчанні 

іноземної лексики можлива за умови їх застосування в навчальному 

процесі відповідно до методичних принципів та вимог [1]. 

З огляду на вищезазначені аспекти окресленої проблеми 

В. Моркун, З. Бакум, С. Хоцкіна, В. Ткачук визначають, що не менш 

важливим є наступництво у використанні ІКТ, що дає змогу 

покращити не лише навчальні знання студентів, а й надати змогу 

мобільного їх використання у професійній діяльності у контексті 

проблеми забезпечення якості рудної сировини гірничих підприємств 

на рівні світових вимог [4]. 

Отже, процес підготовки гірничих інженерів із залученням ІКТ 

навчання визначається не тільки загально-дидактичними, але й 

специфічними принципами, до числа яких належать: принцип 

поєднання різних засобів традиційних та інформаційно-

комунікаційних технологій навчання, принцип незалежності навчання 

від часу і місця (мобільності), принцип поєднання теорії з практикою, 

розробка відповідного методичного забезпечення, відповідність 

підготовки випускника гірничого ВНЗ сучасним вимогам ринку праці. 
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