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Для України інформатизація підготовки інженера гірничого профілю є 

надзвичайно актуальним у контексті її економічного, соціального та 

культурного розвитку: як зазначено у Законі України «Про основні засади 

розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки», 

основним напрямом використання ІКТ є створення системи освіти, 

орієнтованої на використання новітніх ІКТ у формуванні всебічно розвиненої 

особистості, що надає можливість кожній людині самостійно здобувати 

знання, уміння та навички під час навчання, виховання та професійної 

підготовки [6].  

Частиною проблеми використання ІКТ у професійній підготовці 

майбутніх інженерів гірничого профілю є розв’язання задачі використання 

географічних засобів ІКТ у навчанні майбутніх інженерів гірничого профілю. 

Вони надають можливість: розгляду розташування виробничих підрозділів 

гірничого підприємства, складів корисних копалин і відвалів порід гірничого 

підприємства на будь-якому необхідному рівні деталізації; відслідковування 

процесів очищення стічних вод і відпрацьованого повітря при впровадженні 

передових технологій проведення гірничих робіт; моделювання організації 

санітарно-захисної зони між гірничим підприємством і житловими будівлями 

відповідно до законодавства; забезпечення комплексних заходів із 

запобігання осіданню, підтопленню, заболочуванню, засоленню, висушенню 

та забрудненню відходами виробництва поверхні землі; запобігання 

несприятливому впливу водовідведення з гірничих виробок на рівень 

ґрунтових вод і поверхневі водні об’єкти; моніторинг зниження рівня 

викидів, скидів речовин, що забруднюють довкілля у процесі гірничого 

виробництва, та вжиття заходів щодо запобігання аварійним ситуаціям, 

пов’язаним із залповими та раптовими викидами і скидами й ін. 

Методика використання геоінформаційних технологій розглядалась: на 

рівні профільного навчання учнів старших класів (Н. З. Хасаншина [7]), на 

рівні професійної підготовки фахівців з географії, геодезії, картографії та 

землеустрою (Р. Д. Кулібекова [4], Г. Л. Єжова [3]), на рівні професійної 

підготовки фахівців інших напрямів підготовки (Л. Є. Гуторова [2], 

І. В. Литкін [5]. 

Під геоінформаційними інформаційно-комунікаційними технологіями 

(геоінформаційними ІКТ, геоінформаційними технологіями) будемо розуміти 

сукупність методів, засобів і прийомів, використовуваних для збирання, 

систематизації, зберігання, опрацювання, передавання, подання просторово-

координованих повідомлень і даних [1]. 



Таким чином, застосування геоінформаційних технологій служить 

основою оптимального управління гірничодобувним підприємством, а також 

прогнозу і контролю стану довкілля, що приводить до раціонального 

економічно та екологічно збалансованого освоєння природних ресурсів в 

гірничодобувних районах. 
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