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ПИТАНИЯ ДЛЯ П1ДГОТОВКИ ДО МОДУЛЮ I «СУСПЫЬНО- 

ГЕОГРАФ1ЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ»

1. Об’екти сусшльно-географ1чного прогнозування.
2. Значения сусшльно-географ1чного прогнозування.
3. Прогностичш ефекти.
4. 1стор1я розвитку сустльно-географ1чно1 прогностики.
5. Методолопчш р1вш суспшьно-географ1чного прогнозування.
6. Поняттево-термшолопчний апарат.
7. Принципи суспшьно-географ1чного прогнозування.
8. Поняття про суспшьно-просторов1 процеси, Ух класифшащя.
9. Чинники розвитку суспшьно-просторових процеав.
10. Законом1рност1 розвитку сусшльно-просторових процеав.
11. Типи розвитку сусшльно-просторових процес1в.
12. Види сусшльно-географ1чних прогноз1в.
13. Систематизац1я метод1в суспшьно-географ1Чного прогнозування.
14. Способи прогнозування.
15. Етапи сусшльно-географ1чного прогнозування.
16. Анал1тико-розрахунковий етап. Оргашзащя прогнозування.
17. Поняття про модель
18. Моделювання як заслб наукового тзнання.
19. Використання динам1чного моделювання для щлей прогнозування.
20. Умови використання метод1в експертних оц1нок.
21. Анал13 результате експертного прогнозування.
22. Метод Дельфь
23. Метод „мозково1 атаки”.
24. Статистичний анал1з динам1чних ряд1в.
25. Декомпозищйн1 прогнозш моделг.
26. Трендовг прогнозн1 модель
27. Прогнозш модел1 множинно!' регресп.
28. Використання факторного анал1зу для цшей прогнозування..
29. Використання кластерного та дискримшантного анал131в для цшей прогнозування..
30. Модел1 Л1НШНОГО програмування.
31. Балансов! модел 1.
32. Гравггацшш прогнозш модель
33. Математи ко-картограф 1 ч н 1 модел1.
34. Прогнозування процес1в формування та використання ресурсов.
35. Прогнозування демопросторових процес1в.
36. Прогнозування виробничо-просторових процес1в.
37. Прогнозування сощально-просторових процес1в.
38. Документа Ехсе1, IX типи. Експорт-1мпорт документ1в. Граф1чний блок Ехсе1. 

Майстер Д1аграм.
39. Документи Зшизйса, IX типи. Експорт-1мпорт документ1в. Робота з файлами. 

Введения нових даних.
40. Модуль “ Ваз1с 31аизйс$”. Розрахунок описовоУ статистики. Побудова кореляц1ЙноГ 

матрищ.
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ПИТАНИЯ ДЛЯ П1ДГОТОВКИ ДО МОДУЛЮ II 
«ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОР1Й»

1. Поняття про територ1альне планування як про науку 1 практику просторово- 
функ1ионально1 оргашзацп простору.

2. Поняття про об’ект територ1ального планування як частину територп краши 
(економ1чного району, облает), що мае под1бш проблеми планувально'1 оргашзацп 1 
СШЛЬШ господарськ.1 зв’язки.

3. Зв’язки з науками географхчного циклу: галузевими дисциплшами сустльно '1 та 
природничоТ географп, картограф1ею.

4. 1стор1я виникнення 1 розвитку територ1ального планування.
5. Методолопчш засади територ1ального планування.
6. Основш шдходи до дослщження \ конструювання систем.
7. Прогнозування планувальних систем. Поняття про прогнозування у територ1альному 

плануванш.
8. Принципи конструювання планувальних систем.
9. Анагнз територп у територ1альному плануванш.
10. Комплексна оц1нка територп.
11. Демограф1чна м1стк1сть територп.
12. Показники, що характеризують територш, рекомендовану до перспективного 

використання.
13. Анал1з населения 1 трудових ресурсов.
14. Прогнозування чисельносп населения за демограф 1чними показниками.
15. Перспективи розвитку господарства територп. Галузева структуризащя

Г0СП0ДарСЬК01 Д1ЯЛЬНОСТ1.
16. М1стобуд1вельна структуризащя господарства.
17. Класифкащя галузей за характером опосередкованост1 вщ природно!- шдсистеми.
18. Прогноз розвитку господарства територп. Виявлення найбшьш ефективних галузей 

спец1ал1зацЙ.
19. Поняття про промисловють як галузь господарства.
20. Принципи розм1щення промнсловостг: рац1онального 1 комплексного розмщення, 

збалансованост11 пропорц1Йност1, обмеженого централизму тощо.
21. Етапи анал1зу промисловост1.
22. Сшьське господарство як структурний елемент агропромислового комплексу.
23. Принципи розмщення пщприемств 1 заклад1в АПК.
24. Визначення сучасного стану лкового фонду 1 Л1Сового господарства, виявлення 

наявних недолЫ в 1 диспропорщй в умовах зростання Л1С1В.
25. Анал1з науки 1 наукового обслуговування. Характеристика розвитку 1 розм1щення 

1снуючих заклад1в науки 1 обслуговування.
26. Господарська класиф1кац1я заклавдв науки 1 наукового обслуговування.
27. Тишзащя населених пункт1в.
28. Класифкащя невиробничо! сфери за видами послуг.
29. Послщовнють аналгзу невиробничо!' сфери.
30. Детальна характеристика кожно‘1 галузт невиробничоТ сфери за показниками.
31. Поняття планувально'1 структуры територп. Мета розробки планувально'1 структури.
32. Типи основних елемент1в планувально\' структури: точков1 (планувальн1 центри), 

лшшш (планувальн1 В1С1), зонапьн1 (планувальн1 райони).
33. Функцюнальне зонування територп.
34. Типи функцюнальних зон за основним видом господарсько'1 д1яльностл.
35. Оргашзащя проектування 1 склад проектних матер1ал1в.
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ПИТАНИЯ ДЛЯ П1ДГОТОВКИ ДО МОДУЛЮ III «МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ 
ФАХОВИХ ДИСЦИПЛ1Н У ЗАКЛАДАХ ВИЩ01 ОСВ1ТИ»

1. Законом1рност1 та принципи процесу навчання у вищому навчальному закладь
2. Методика викладання вищо! школ и -як педагопчна наука.
3. Педагопчш законом1рност1 навчального процесу у вищш школь
4. Зм1ст географ]чноУ компонента фаховоТ пщготовки у ЗВО.
5. Основш нормативш документа, що визначають змют ушверситетських географ1чних

ДИСЦИПЛШ.
6. Стандарт вищоУ осв1ТИ, осв1тня програма, навчальний план як вихщш документа 

планування та оргашзацн навчального процесу в университета
7. Структура робочих навчальних плашв географ1чних спещальностей.
8. Методика пщготовки силабусу фахово'1 осв1тньо'1 компонента.
9. Види навчальних занять у ЗВО.
10. Лекщя як основна форма оргашзацн навчання.
11. Роль практичних та семшарських занять у викладанш географ1чних дисциплш.
12. Активн1 методи навчання здобувач1в-географ1в.
13. Сучасш технологи навчання.
14. Види занять, проведених на основ1 активних метод1в навчання.
15. Перспективи впровадження сучасних осв1тшх технолопй у навчальний процес.
16. Методика оргашзацп проблемного навчання при викладанш географ1чних 

дисциплш.
17. 1ндивщуал13ован1 форми навчання на молодших 1 старших курсах.
18. Науково-дослщний характер 1ндив1дуальних форм навчання здобувач1в- 

старшокурсник1в.
19. Роль консультацш у актив1зацп шзнавально'1 д1яльност1 здобувач1в.
20. Методика оргашзацн наукових семшар1в, гуртк1в, дискус1Йних клуб1в тощо.
21. Види самост1Йних роб1т здобувач1в (СРЗ). Планування та оргашзащя СРЗ з вивчення 

географ1чних дисциплш.
22. 1нформацшно-методичне забезпечення орган1зац11 самостшних роб1Т здобувач1в 

(СРЗ) (навчально-методичний комплекс).
23. Контроль за результатами самостшних робгг здобувач1в (СРЗ).
24. Методика оргашзацн самостшних робгг здобувач1в (СРЗ) з географ1Чних дисципл1н 

на молодших та старших курсах.
25. Функцн та види контролю знань здобувач1в ушверситету.
26. Атестац1я здобувач1в.
27. Принципи контролю знань здобувач1в. Методи контролю: усний, письмовий, 

практичний, тестовий, програмований.
28. Форми контролю знань здобувач1в: шдивщуальний, фронтальний, самоконтроль, 

рейтинговий.
29. Вимоги до знань та умшь здобувач1в. КритерИ' 1 норми оцшки знань.
30. Дидактичн1 можливост1 традиц1йних 1 нетрадиц1йних метод1в контролю.
31. Практична шдготовка здобувач1в як важливий зас1б закр1плення знань 1 набуття 

практичних навичок та вмшь.
32. Види практик на географ1чних спец1альностях ун1верситету, IX Ц1Л1 та завдання.
33. Методика оргашзацн навчальноТ, виробничоУ та педагог1чно1 практик.
34. Навчально-методичне забезпечёкня практики.
35. Структура 1 методика шдготовки ррбочоУ програми практики.

Гарант ОП / ЦШу Охременко 1.В.
(П.1.Б.)


