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Спеціальність  032  Історія та археологія  

 

 
Форма проведення: 

Екзамен проводиться в ЕНК, на платформі Е-навчання у формі есе.  Кожне екзаменаційне 

завдання складається з двох  питань.  

 

Тривалість проведення: 

2 академічні години для відповіді в ЕНК.  

 

Максимальна кількість балів: 

40 балів, по 20 балів за кожне питання.    

 

Критерії оцінювання: 

 

За відповідь на теоретичні питання: 

40 балів - Критичний аналіз суті та змісту першоджерел щодо поставленого питання. 

Повний виклад фактів, ідей, результатів відповіді в логічній послідовності. Якісний аналіз 

сучасного стану дослідження проблеми, розгляд тенденцій подальшого розвитку даного 

питання. Повна доказовість висновків, обґрунтованість власної позиції, пропозиції щодо 

розв’язання проблеми, визначення перспектив дослідження; 

30 балів – Спроби критичного аналізу суті та змісту першоджерел щодо поставленого 

питання. Виклад в основному фактів, ідей, результатів відповіді. Частковий аналіз сучас-

ного стану дослідження проблеми, розгляд тенденцій подальшого розвитку даного пи-

тання. Доказовість висновків, обґрунтованість власної позиції, пропозиції щодо 

розв’язання проблеми, визначення перспектив дослідження; 

20 балів – Некритичний аналіз суті та змісту першоджерел щодо поставленого питання. 

Частковий виклад фактів, ідей, результатів відповіді в логічній послідовності. Спроби 

аналізу сучасного стану дослідження проблеми. Часткова доказовість висновків, спроба 

обґрунтування власної позиції, визначення перспектив дослідження; 

10 балів – Спроби некритичного аналізу суті та змісту першоджерел щодо поставленого 

питання. Набір фактів, ідей, результатів відповіді без логічної послідовності. Наявність 

висновків, спроба обґрунтування власної позиції; 

0 балів - Відсутність аналізу суті та змісту першоджерел щодо поставленого питання. 

Хаотичний виклад деяких фактів, ідей, результатів відповіді без логічної послідовності. 

Відсутність аналізу сучасного стану дослідження проблеми, розгляд тенденцій 

подальшого розвитку даного питання. Відсутність висновків, обґрунтованості власної 

позиції, пропозицій щодо розв’язання проблеми, визначення перспектив дослідження. 



 

Орієнтовний перелік теоретичних  питань: 

 
1. Поняття «кліометрія». 

2. Історія застосування математичних методів в історичних дослідженнях.  

3. Особливості математичних піходів до аналізу інформації 

4. Основні види статистичного аналізу та їх використання в історичних дослідженнях. 

5. Основні види соціологічних досліджень. 

6. Математичні методи у дослідженнях сучасних українських істориків.  

7. Сутність методу контент-аналізу. 

8. Поняття контент-аналізу, сфери використання методу.  

9. Основні етапи проведення контент-аналізу. 

10. Основні етапи системи побудови варіаційних рядів. 

11. Сутність поняття "кореляція". 

12. Основні етапи  кореляційного аналізу.  

13. Методики вивчення результатів кореляційного аналізу. 

14. Програмні продукти для побудови варіаційних рядів. 

15. Парний та лінійний коефіцієнт кореляції. 

16. Поняття "Синергетика". 

17. Сутність понять «історичне моделювання», «кліодинаміка». 

18. Основні поняття у синергетичному пізнанні: флуктуація, біфуркація, атрактор. 

19. Етапи синергетичного аналізу.  

20. Сучасні представники школи «кліодинаміки». 

21. Значення результатів соціології для історичної науки. 

22. Семантичний аналіз тексту в структурі історичного пізнання. 

23. Статистика в Україні та країнах Європи. 

24. Програмні продукти для побудови кореляційних рядів та аналізу їх 

співвідношення.  

25. Статистична похибка та її врахування. 

26. Етапи кластерного аналізу. 

27. Видатні представники української школи кліометрії.  

28. Упорядкування статистичних даних за допомогою Microsoft Exel. 

29. Сучасні програмні продукти для проведення контент-аналізу: Text Mining, 

InterMedia Text, Oracle Text. 

30. Коефіцієнт Спірмена: сутність, методика вивчення, сфери застосування. 
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