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Метою Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 

року визначено оновлення змісту, форм, методів і засобів навчання шляхом 

широкого впровадження у навчально-виховний процес сучасних ІКТ та елект-

ронного контенту. А пріоритетом розвитку освіти є впровадження сучасних ІКТ, 

що забезпечують удосконалення навчально-виховного процесу, доступність та 

ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інфор-

маційному суспільстві [1]. Такими є геоінформаційні інформаційно-комунікаційні 

технології, що надають можливість: розгляду розташування виробничих підроз-

ділів 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 пе-

редових технологій проведення гірничих робіт; моделювання організації саніта-

рно-захисної зони між гірничим підприємством і житловими будівлями відповід-

но до законодавства; забезпечення комплексних заходів із запобігання осідан-

ню, підтопленню й ін. 

Методика використання геоінформаційних технологій розглядалась: на 

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

професійної підготовки фахівців з географії, геодезії, картографії та землеуст-

рою (Р. Д. Кулібекова, Г. Л. Єжова), на рівні професійної підготовки фахівців ін-

ших напрямів підготовки (Л. Є. Гуторова, І. В. Литкін, А. М. Шильман, В. А. Сул-

танов). У процесі дослідження були проаналізовані джерела з використання 

геоінформаційних технологій у професійній підготовці майбутніх інженерів 

гірничого профілю [2-4]. Незважаючи на значну кількість робіт [5-7], у яких запо-

чатковано розв’язання даної проблеми, все ж таки вважаємо за потрібне розк-

рити поняття «геоінформаційні технології».  

Геоінформаційні інформаційно-комунікаційні технології (геоінформаційні 

ІКТ, геоінформаційні технології) це сукупність методів, засобів і прийомів, вико-

ристовуваних для збирання, систематизації, зберігання, опрацювання, переда-

вання, подання просторово-координованих повідомлень і даних [8]. 

Цілеспрямоване використання засобів геоінформаційних технологій від-

бувається у спецкурсі «Екологічна геоінформатика», цілі навчання якого визна-

чаються необхідністю набуття здатностей із використання засобів геоінформа-

ційних технологій для розв’язання екологічно зорієнтованих задач професійної 

діяльності інженера гірничого профілю.  

У Законі України «Про вищу освіту» розрізняються такі терміни: «форми 

навчання» та «форми організації освітнього процесу та види навчальних за-

нять». Стаття 49 Закону визначає форми навчання у ВНЗ: очна (денна, вечірня), 

та заочна (дистанційна). Робоча навчальна програма зі спецкурсу «Екологічна 

геоінформатика» розроблена з урахування провідних форм навчання – денної 

та заочної – і може бути використана за вечірньою. 

Основними формами організації навчання з використанням геоінформа-

ційних технологій у процесі формування екологічної компетентності майбутніх 

інженерів гірничого профілю є лекції, демонстрації, фронтальні лабораторні ро-

боти, лабораторно-обчислювальний практикум за типом «занурення», семінари, 

практичні заняття, проектна форма, консультації, навчальні екскурсії, ділові ігри 

та самостійна робота.  

Найпоширенішою в навчанні інформатичних дисциплін є лекційно-

лабораторна (лекційно-семінарська) форма, характерними ознаками якої є: пос-

тійний склад навчальних груп; строге визначення змісту навчання; певний розк-

лад навчальних занять; поєднання індивідуальної й колективної форм роботи; 

провідна роль викладача; систематична перевірка й оцінювання знань [9, с. 200; 

10]. 

Лекція – усне систематичне та послідовне подання матеріалу з певної 

проблеми, методу, теми, питання. У вищій школі ця форма є основною в процесі 

навчання і має два змісти: це і форма, і метод. Лекція завжди фронтальна. У за-

лежності від місця лекції у системі форм організації навчання конкретної дисци-

пліни можливі різні види лекцій [11, с. 330-332]: 

– інструктивні лекції знайомлять студентів із технологією їх майбутньої ді-

яльності, з особливостями виконання окремих дій та способів роботи. На інстру-

ктивних лекціях розглядають алгоритми розв’язання задач, правила виконання 

експериментів, плани вивчення понять, способи конструктуювання правил, за-

конів, теорій. Прикладом використання інструктивного підходу у спецкурсі «Еко-

логічна геоінформатика» є третя лекція «Аналіз даних та геомоделювання», в 

якій розглядаються загальні аналітичні операції та методи просторово-часового 

моделювання, способи класифікації геоданих, методи цифрового моделювання 

рельєфу та математико-картографічного моделювання; 

– лекція-діалог проводиться на основі сократівського методу за допомо-

гою прямого діалогу викладача та студентів. Сократичний діалог пропонуємо 
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використовувати після опанування основ геоінформатики у другому змістовому 

модулі «Екологічні геоінформаційні технології у гірничій справі». Так, на шостій 

лекції «Екологічні ГІС» доцільно обговорити роль та місце геоінформаційних те-

хнологій у гірничому виробництві та екології, наголосивши на тому, що резуль-

тати проведеного обговорення будуть використані у подальшій роботі з проек-

тування екологічних ГІС; 

– лекція з науковою структурою використовує структури, властиві науці 

або проблемній області. У процесі формування екологічної компетентності май-

бутніх інженерів гірничого профілю в спецкурсі «Екологічна геоінформатика» 

елементи такого підходу використовується на всіх лекціях, що вимагає виділен-

ня спільного та відмінного у відповідних проблемних областях (інформатика, 

екологія, гірництво); 

– лекції з теоретичного конструювання навчають студентів систематизу-

вати та узагальнювати власні освітні результати на теоретичній основі. Напри-

клад, у спецкурсі «Екологічна геоінформатика», що базується на знаннях основ 

гірничої справи, екології та інформатики, передбачена перша лекція про основи 

екологічної геоінформатики, яка складається з основи, ядра, висновків, області 

застосування. Після обговорення проводиться лекція на тему «Вступ до екологі-

чної геоінформатики», на якій студентам пропонується ознайомитись із основ-

ними структурними елементами екологічної геоінформатики. 

Отже, варто зазначити комбінування різних видів лекцій у спецкурсі «Еко-

логічна геоінформатика» сприяє формуванню особистості безпосередніх знань і 

навичок з фахових дисциплін, здатне впливати на становлення потенціалу осо-

бистості. Зміст навчальних завдань робить істотний вплив на пізнавальний інте-

рес, а значить на засвоєння навчального матеріалу за допомогою геоінформа-

ційних технологій. 
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The symbolism tradition: a tradition as communication 
 and anthropological «Um-velt» 

 
Abstract: Consideration tradition of philosophical and anthropological aspect 

lets say that tradition is a special type of communication based on imitation, strong 

social ties, orderliness and symbolism trust. Communicative basis of tradition is not 

just supporting cultural heritage and serves as translator traditions, cultural 

transmission is based on more universal and independent meta-cultural symbols. 

Any society, including the modern consumer, for its stable operation should take into 

account tradition, is also the key to the successful introduction of innovations and 

efficiency of educational processes. Tradition is an important factor in streamlining 

our experience and transform it into a cultural heritage. 
Keywords: philosophy of culture, tradition, ritual, philosophy of culture, 
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Анотація: Розгляд традиції в філософсько-антропологічному аспекті 

дозволяє сказати, що традиція є специфічним видом комунікації, заснованому 

на наслідуванні, міцних соціальних зв’язках, впорядкованості та символізмі 

довіри. Комунікативна основа традиції не просто підтримує культурну спадщину, 

а виконує роль транслятора традиції, заснована на більш універсальних та 

незалежних символах метакультурного характеру. Будь-яке суспільство, в тому 


