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Наведено результати теоретичних і експериментальних досліджень з різних аспектів гірничої справи, розглянуто проблеми розробки родовищ корисних
копалин, охорони праці і безпеки робіт на гірничих підприємствах, проблеми
екології, маркшейдерії, геоінформатики, електропостачання й автоматизації виробничих процесів у гірничій промисловості, висвітлені питання експлуатації
гірничо-транспортного устаткування на шахтах, рудниках і кар'єрах.
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The results of theoretical and experimental studies in different branches of mining
are described; the problems of mining, labour safety and labour protection in mining
enterprises, as well as the problems of ecology, surveying, geoinformatics, power
supply and automation of production in mining are considered. The issues of mining
transport equipment operation in mines, pits, open casts are also covered.
The target readership of the collection includes research and engineering staff in
the field of mining.
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