
Анотація дисципліни 

“ Географічне прогнозування ” 

 

1. Назва дисципліни – “Географічне прогнозування”. 

2. Лектор – к.геогр.н., доц. Бубир Наталя Олександрівна. 

3. Статус – нормативна навчальна дисципліна  

4. Курс – 1 (магістратура і спеціалізатура); 1 семестр. 

5. Кількість – кредитів – 4; академ. годин – 120  (у т.ч. лекції – 22,  практичні заняття – 22, 

самостійна робота – 76). 

6. Попередні умови для вивчення – базові знання з основ раціонального 

природокористування, картографічного методу досліджень, математичного і 

картографічного моделювання  

7. Опис курсу: Зміст дисципліни охоплює теоретичні основи та методологію географічного 

прогнозування.  

Цілями курсу  є ознайомлення студентів з основами та актуальними проблемами 

прогнозування майбутнього стану географічного середовища, формування системи понять про 

сутність географічного прогнозування й методику укладання відповідних прогнозів 

Структура курсу представлена 2 розділами: Розділ 1. Теоретичні основи 

географічного прогнозування містить питання щодо предмета та задач курсу, об’єкти 

географічного прогнозування, основні підходи до визначення об’єктів географічних 

досліджень та прогнозно-інформативні властивості природних комплексів і процесів  

Розділ 2. Методологія географічного прогнозування охоплює теми : Види та  методи 

географічного прогнозування», Організаційні аспекти географічного прогнозування, 

Методика прогнозування стану і шляхів використання природних  ресурсів, 

Методика прогнозування соціально-економічної складової розвитку територій 

(регіонів)  

8. Форми та методи навчання – лекції,  практичні роботи та самостійна робота студентів 

згідно програми курсу. 

9. Форми організації контролю знань, система оцінювання – контроль знань здійснюється 

шляхом тестування за модульно-рейтинговою системою. 

10. Навчально-методичне забезпечення – програма, яка включає інформаційну базу знань, 

перелік умінь та навичок, якими повинні оволодіти студенти, список рекомендованої 

літератури; конспект лекцій (рукопис), методичні матеріали для практичних робіт, контрольні 

питання для поточного й підсумкового контролю знань. 

11. Мова викладання – українська. 

12. Список рекомендованої літератури: 

Основна: 
1. Кілінська К.Й. Основи географічного прогнозування. Навч –метод. Посібник. Чернівці: „Рута”, 2003. 

2. Мезенцев К.В. „Суспільно-географічне прогнозування регіонального   

розвитку: Монографія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський  

університет”, 2005. – 253 с. 

3. Звонкова Т.В. Географическое прогнозирование. Учеб. пособие для географ. спец. вузов. — М.: 

Высш. шк., 1987. — 192 с. 

4. Кулявець В.О. Прогнозування соціально-економічних процесів- К.: Кондор, 2009. – 194 с. 

Допоміжна: 

1. Глівенко С.В., Соколов М.О., Теліженко О.М. Економічне прогнозування:  навч. посіб.для 

студентів вузів. – Суми: ВПП „Мрія- 1” ЛТД, 2000. – 120 с. 

2. Глівенко С.В., Соколов М.О., Теліженко О.М. Економічне прогнозування: навч.посіб. – 3-тє 

вид., допов. – Суми: ВТД „Університетська книга” , 2004. – 207 с. 

3. Грабовецький Б.Є. Економічне прогнозування та планування: навч. посібник. – К.: ЦНЛ, 2003. – 

188с. 

4. Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку / За ред. Акад.. НАН України 

В. М. Гейця. – К.: Ін-т екон. Прогнозув., Харків: Форт, 2003. – 1008 с. 

5. Методичні рекомендації по розробці схеми (прогнозу) розвитку і розміщення продуктивних сил 

України та її регіонів (областей) на тривалу перспективу / С.І. Дорогунцов, П.П. Борщевський. – К.: 

РВПС України НАНУ, 2001. – 330 с. 


