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1. Опис навчальної дисципліни “Кількісні соціологічні дослідження” 

 

Найменування 

показників 

Галузь знання, 

напрям підготування, 

освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів – 6 

Галузь знань – 05 – 

соціальні та 

поведінкові науки 

Нормативна 

 
Напрям – 054 – 

“Соціологія” Рік підготування 

третій Загальна кількість 

годин – 90 

Спеціальність: 

“Соціологія” 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи – 

1,1 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: бакалавр 

Семестр: шостий 

Лекцій – 16год 

Семінарських занять – 

32 год 

Самостійна робота – 42 

год 

ІНДЗ: сім для студента 

Вид контролю: іспит 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни «Кількісні соціологічні 

дослідження» (4 семестр) 

 

Мета курсу: навчити студентів здійснювати функціональні та аналітичні 

маніпуляції з прикладною комп’ютерною програмою SPSS (version 15) задля 

кваліфікованого створення, модифікації та базового аналізу статистичних баз 

даних. 

 

Основні завдання курсу:  

1. Допомогти студентам отримати загальну інформацію щодо роботи у 

середовищі SPSS. 

2. Навчити студентів трансформувати інформаційну структуру 

статистичної анкети у формат електронної таблиці SPSS-файлу. 

3. Допомогти оволодіти навиками внесення інформації, отриманої під час 

статистичного опитування, в SPSS-файл; навчити контролювати її 

якість та здійснювати різнопланову модифікацію отриманих даних. 

4. Навчити виконувати базовий аналіз статистичних даних: одновимірні 

та двовимірні частотні та відсоткові розподіли; аналіз множинних 

відповідей; графічне подання результатів аналізу; оформлення звіту на 

основі отриманих даних. 

5. Допомогти оволодіти навиками у проведенні тестів описової 

статистики числових розподілів; виконувати статистичне оцінювання 

параметрів числових вибірок, тестувати форми розподілів. 

6. Навчити перевіряти статистичні гіпотези в рамках аналізу розподілу 

однієї змінної. 

7. Навчити аналізувати статистичні гіпотези в рамках аналізу зв’язку між 

двома змінними, а також застосовувати різні міри зв’язку відповідно до 

типів змінних та видів числових вибірок. 
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8. Допомогти оволодіти розширеним словником спеціальних 

англомовних термінів, що є принциповою основою для професійного 

користування програмою SPSS. 

9. Допомогти оволодіти необхідними переносними навиками з метою 

кваліфікованого застосування отриманих знань та вмінь під час 

організування та проведення самостійних конкретно-соціологічних 

досліджень. 

 

Вимоги до знань та вмінь. Студент повинен: 

Знати основи математичної статистики, зокрема, теорії ймовірностей; 

структурні компоненти середовища SPSS; структуру кодувальної таблиці; 

елементи програмування змінної для SPSS-файлу; типи змінних для SPSS-

файлу; структуру одновимірного та двовимірного частотного та відсоткового 

розподілів; особливості мір варіації, мір центральної тенденції, мір 

розподілу; принципи стандартизації кількісної змінної; принципи 

оцінювання характеристик генеральної сукупності; призначення z-тесту, t-

тесту Ст’юдента, тесту хі-квадрат для однієї числової вибірки; призначення 

та принципи використання редактора синтаксису; принципи відбору об’єктів 

для аналізу; принципи ремонтування вибірки; призначення діаграм; 

принципи використання інформації про параметри змінних у SPSS-файлі; 

системне налаштування SPSS-файлу; принципи проведення двовимірного 

частотного та відсоткового розподілів; міри зв’язку для двох дискретних 

змінних; міри зв’язку між дискретною та неперервною змінними; міри 

зв’язку між двома або більшою кількістю неперервних змінних; принципи 

проведення однофакторного дисперсійного аналізу; правила застосування 

непараметричних тестів. 

Зміст понять: шкали вимірювання; кодувальна таблиця; типи змінних; 

закриті запитання; відкриті запитання; одновимірний та двовимірний 

частотний та відсотковий розподіли; аналіз множинних відповідей; міри 

варіації; міри центральної тенденції; міри розподілу; стандартизовані 
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значення та нормальний розподіл; z-тест, t-тест Ст’юдента; тест хі-квадрат; 

похідна змінна; редактор синтаксису; зважування випадків; діаграма; 

однофакторний дисперсійний аналіз; непараметричні тести. 

Вміти трансформувати інформаційну структуру статистичної анкети у 

формат електронної таблиці SPSS-файлу; володіти навиками внесення 

інформації, отриманої під час статистичного опитування, в SPSS-файл, 

контролювати її якість та здійснювати різнопланову модифікацію отриманих 

даних; виконувати базовий аналіз статистичних даних: одновимірні та 

двовимірні частотні та відсоткові розподіли, аналіз множинних відповідей, 

графічне зображення результатів аналізу, оформлення звіту на основі 

отриманих даних; володіти навиками у проведенні тестів описової 

статистики числових розподілів, виконувати статистичне оцінювання 

параметрів числових вибірок, проводити тести для перевірки форм 

розподілів; перевіряти статистичні гіпотези у межах аналізу розподілу однієї 

змінної; перевіряти статистичні гіпотези у межах аналізу зв’язку між двома 

або більшою кількістю змінних. 

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності.  Цей курс є 

основним у комплексі навчальних курсів циклу професійної підготовки 

фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”, скерованих на 

оволодівання методологією та методами соціологічних досліджень, а саме: 

“Соціальна статистика”, “Методи збору соціологічної інформації №1)”, 

“Математичні методи у соціології №2”. 

 

 

3. Структура навчальної дисципліни “Кількісні соціологічні 

дослідження” (4 семестр) 

 

Основними складовими навчальної дисципліни є аудиторні заняття (лекції й 

семінарські) та самостійна робота студентів. 
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Но-

мер за 

пор. 

Назва теми/ змістового модуля 

Кількість годин 

Семіна

р-ські 
Лекції 

Самос-

тійна 

робота 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Середовище SPSS. Створення 

комп’ютерної бази даних статистичного соціологічного дослідження 

Тема 

1 

Загальна інформація щодо роботи у 

середовищі SPSS 
1 

– – 
Тема 

2 

Готування анкети статистичного 

соціологічного опитування для 

комп’ютерного опрацювання – 

створення кодувальної таблиці 

1 

Тема 

3 

Елементи програмування змінної 

для SPSS-файлу. Типи змінних для 

SPSS-файлу 

1 – – 

Тема 

4 

Програмування змінних для даних з 

анкети опитування. Внесення 

інформації з анкети у SPSS-файл 

1 - 1 

Тема 

5 

Об’єднання даних з різних SPSS-

файлів в один файл. Перевірка 

коректності внесеної інформації 

– 1 – 

Тема 

6 

Кодування відкритих запитань 
1 1 – 

 Усього годин: 5 2 1 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Аналіз розподілу значень однієї змінної 

Тема 

7 

Аналіз одновимірного частотного 

та відсоткового розподілів 
1 1 1 
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Но-

мер за 

пор. 

Назва теми/ змістового модуля 

Кількість годин 

Семіна

р-ські 
Лекції 

Самос-

тійна 

робота 

Тема 

8 

Конструювання “віртуальної” 

змінної для аналізу розподілу 

частот та відсотків у множинних 

відповідях 

1 

Тема 

9 

Описова статистика числових 

вибірок: частотний та відсотковий 

розподіли, міри варіації, міри 

центральної тенденції, міри 

розподілу 

1 

1 1 

Тема 

10 

Стандартизація кількісної змінної. 

Стандартизовані значення та 

нормальний розподіл 

1 

Тема 

11 

Інтервальне оцінювання 

характеристик генеральної 

сукупності 

1 

1 1 

Тема 

12 

Вступ до тестування статистичних 

гіпотез 
1 

Тема 

13 

Перевірка статистичних гіпотез: z-

тест, 

t-тест Ст’юдента для однієї вибірки 

2 

1 1 

Тема 

14 

Основні характеристики розподілу 

хі-квадрат, тест хі-квадрат для 

однієї числової вибірки 

1 

 Усього годин: 9 4 4 
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Но-

мер за 

пор. 

Назва теми/ змістового модуля 

Кількість годин 

Семіна

р-ські  
Лекції 

Самос-

тійна 

робота 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Модифікація та оптимізація SPSS-файлу 

даних. Наочне представлення результатів. Графіки. 

Довідковий апарат програми SPSS 

Тема 

15 

Програмування похідних змінних у 

режимі перекодування базових 

змінних 

1 

1 1 

Тема 

16 

Редактор синтаксису. Використання 

редактора синтаксису для 

перекодування базових змінних 

1 

Тема 

17 

Відбір об’єктів для аналізу 

(побудова фільтрів) 
1 

1 1 
Тема 

18 

Обчислення похідних змінних на 

основі даних з декількох базових 

змінних 

1 

Тема 

19 

Ремонтування вибірки. 

Зважування випадків 
2 1 1 

Тема 

20 

Графічне зображення результатів 

аналізу – діаграми. Експортування 

об’єктів SPSS-файлу у файл 

програми Microsoft Word 

1 

1 2 

Тема 

21 

Інформація про параметри змінних 

у SPSS-файлі. Системні 

налаштування SPSS-файлу. 

Довідкова система програми SPSS 

1 

 Усього годин: 8 4 5 
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Но-

мер за 

пор. 

Назва теми/ змістового модуля 

Кількість годин 

Семіна

р-ські  
Лекції 

Самос-

тійна 

робота 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. Аналіз зв’язку між двома змінними 

(порівняння середніх, частина перша) 

Тема 

22 

Двовимірний частотний та 

відсотковий розподіли: фактор та 

показник. Дві дискретні змінні: 

обчислення та аналіз двовимірних 

частотних та відсоткових розподілів 

1 1 1 

Тема 

23 

Міри зв’язку для двох дискретних 

змінних 
1 1 1 

Тема 

24 

Міри зв’язку між дискретною та 

неперервною змінними. t-тест 

Ст’юдента для двох незалежних 

числових вибірок 

1 

1 2 

Тема 

25 

Міра зв’язку між двома 

неперервними змінними – t-тест 

Ст’юдента для двох залежних 

числових вибірок 

1 

 Усього годин: 5 3 4 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5. Аналіз зв’язку між двома змінними 

(порівняння середніх, частина друга). Непараметричні тести 

Тема 

26 

Порівняння середніх більше ніж 2-х 

незалежних числових вибірок. 

Апостеріорні множинні порівняння. 

2 1 2 

Тема 

27 

Порівняння середніх більше ніж 2-х 

залежних числових вибірок. 
1 1 1 
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Но-

мер за 

пор. 

Назва теми/ змістового модуля 

Кількість годин 

Семіна

р-ські  
Лекції 

Самос-

тійна 

робота 

Тема 

28 
Непараметричні тести. 2 1 2 

 Усього годин 5 3 5 

ЗАГАЛОМ: 32 16 42 
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4. Тематика лекційних занять 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Середовище SPSS. Створення 

комп’ютерної бази даних статистичного соціологічного 

дослідження 

Тема 

1 

Загальна інформація щодо роботи у середовищі 

SPSS 
– 

Тема 

2 

Готування анкети статистичного соціологічного 

опитування для комп’ютерного опрацювання – 

створення кодувальної таблиці 

– 

Тема 

3 

Елементи програмування змінної для SPSS-файлу. 

Типи змінних для SPSS-файлу 
– 

Тема 

4 

Програмування змінних для даних з анкети 

опитування. Внесення інформації з анкети у SPSS-

файл 

– 

Тема 

5 

Об’єднання даних з різних SPSS-файлів в один 

файл. Перевірка коректності внесеної інформації 
1 

Тема 

6 

Кодування відкритих запитань 
1 

 Усього годин: 2 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Аналіз розподілу значень однієї 

змінної 

Тема 

7 

Аналіз одновимірного частотного та відсоткового 

розподілів 
0,5 

Тема 

8 

Конструювання “віртуальної” змінної для аналізу 

розподілу частот та відсотків у множинних 

відповідях 

0,5 
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Тема 

9 

Описова статистика числових вибірок: частотний 

та відсотковий розподіли, міри варіації, міри 

центральної тенденції, міри розподілу 

0,5 

Тема 

10 

Стандартизація кількісної змінної. 

Стандартизовані значення та нормальний розподіл 

0,5 

Тема 

11 

Інтервальне оцінювання характеристик генеральної 

сукупності 

0,5 

Тема 

12 

Вступ до тестування статистичних гіпотез 0,5 

Тема 

13 

Перевірка статистичних гіпотез: z-тест, 

t-тест Ст’юдента для однієї вибірки 

0,5 

Тема 

14 

Основні характеристики розподілу хі-квадрат, тест 

хі-квадрат для однієї числової вибірки 

0,5 

 Усього годин: 4 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Модифікація та оптимізація SPSS-

файлу даних. Наочне представлення результатів. Графіки. 

Довідковий апарат програми SPSS 

Тема 

15 

Програмування похідних змінних у режимі 

перекодування базових змінних 

0,5 

Тема 

16 

Редактор синтаксису. Використання редактора 

синтаксису для перекодування базових змінних 

0,5 

Тема 

17 

Відбір об’єктів для аналізу (побудова фільтрів) 0,5 

Тема 

18 

Обчислення похідних змінних на основі даних з 

декількох базових змінних 

0,5 

Тема 

19 

Ремонтування вибірки. 

Зважування випадків 

0,5 
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Тема 

20 

Графічне зображення результатів аналізу – 

діаграми. Експортування об’єктів SPSS-файлу у 

файл програми Microsoft Word 

0,5 

Тема 

21 

Інформація про параметри змінних у SPSS-файлі. 

Системні налаштування SPSS-файлу. Довідкова 

система програми SPSS 

0,5 

 Усього годин: 4 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. Аналіз зв’язку між двома змінними 

(порівняння середніх, частина перша) 

Тема 

22 

Двовимірний частотний та відсотковий розподіли: 

фактор та показник. Дві дискретні змінні: 

обчислення та аналіз двовимірних частотних та 

відсоткових розподілів 

1 

Тема 

23 

Міри зв’язку для двох дискретних змінних 
1 

Тема 

24 

Міри зв’язку між дискретною та неперервною 

змінними. t-тест Ст’юдента для двох незалежних 

числових вибірок 

1 

Тема 

25 

Міра зв’язку між двома неперервними змінними – 

t-тест Ст’юдента для двох залежних числових 

вибірок 

- 

 Усього годин: 3 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5. Аналіз зв’язку між двома змінними 

(порівняння середніх, частина друга). Непараметричні тести 

Тема 

26 

Порівняння середніх більше ніж 2-х незалежних 

числових вибірок. Апостеріорні множинні 

порівняння. 

1 

Тема 

27 

Порівняння середніх більше ніж 2-х залежних 

числових вибірок. 
2 
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Тема 

28 
Непараметричні тести. 1 

 Усього годин 3 

ЗАГАЛОМ: 16 

 

 

 

5. Програма навчальної дисципліни “ Кількісні соціологічні 

дослідження” 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Середовище SPSS. Створення комп’ютерної 

бази даних статистичного соціологічного дослідження 

Тема 1. Загальна інформація щодо роботи у середовищі SPSS. 

Тема 2. Готування анкети статистичного соціологічного опитування для 

комп’ютерного опрацювання – створення кодувальної таблиці. 

Тема 3. Елементи програмування змінної для SPSS-файлу. Типи змінних 

для SPSS-файлу. 

Тема 4. Програмування змінних для даних з анкети опитування. 

Внесення інформації з анкети у SPSS-файл. 

Тема 5. Об’єднання даних із різних SPSS-файлів в один файл. Перевірка 

коректності внесеної інформації. 

Тема 6. Кодування відкритих запитань. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Аналіз розподілу однієї змінної 

Тема 7. Аналіз одновимірного частотного та відсоткового розподілів. 

Тема 8. Конструювання “віртуальної” змінної для аналізу розподілу 

частот та відсотків у множинних відповідях. 

Тема 9. Описова статистика числових вибірок: частотний та відсотковий 

розподіли, міри варіації, міри центральної тенденції, міри розподілу. 
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Тема 10. Стандартизація кількісної змінної. Стандартизовані значення та 

нормальний розподіл. 

Тема 11. Інтервальне оцінювання характеристик генеральної сукупності. 

Тема 12. Вступ до тестування статистичних гіпотез. 

Тема 13. Перевірка статистичних гіпотез: z-тест, t-тест Ст’юдента для 

однієї вибірки. 

Тема 14. Основні характеристики розподілу хі-квадрат, тест хі-квадрат 

для однієї числової вибірки. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Модифікація та оптимізація SPSS-файлу 

даних. Наочне зображення результатів. Графіки. Довідковий апарат 

програми SPSS 

Тема 15. Програмування похідних змінних у режимі перекодування 

базових змінних. 

Тема 16. Редактор синтаксису. Використання редактора синтаксису для 

перекодування базових змінних. 

Тема 17. Відбір об’єктів для аналізу (побудова фільтрів). 

Тема 18. Обчислення похідних змінних на основі даних з декількох 

базових змінних. 

Тема 19. Ремонтування вибірки. Зважування випадків. 

Тема 20. Графічне зображення результатів аналізу – діаграми. 

Експортування об’єктів SPSS-файлу у файл програми Microsoft Word. 

Тема 21. Інформація про параметри змінних у SPSS-файлі. Системні 

налаштування SPSS-файлу. Довідкова система програми SPSS. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. Аналіз зв’язку між двома змінними 

Тема 22. Двовимірний частотний та відсотковий розподіли: фактор та 

показник. Дві дискретні змінні: обчислення та аналіз двовимірних частотних 

та відсоткових розподілів. 

Тема 23. Міри зв’язку для двох дискретних змінних. 
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Тема 24. Міри зв’язку між дискретною та неперервною змінними. t-тест 

Ст’юдента для двох незалежних числових вибірок. 

Тема 25. Міра зв’язку між двома неперервними змінними – t-тест 

Ст’юдента для двох залежних числових вибірок. 
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6. Тематика семінарських занять 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Середовище SPSS. Створення 

комп’ютерної бази даних статистичного соціологічного 

дослідження 

Тема 

1 

Загальна інформація щодо роботи у середовищі 

SPSS 

2 
Тема 

2 

Готування анкети статистичного соціологічного 

опитування для комп’ютерного опрацювання – 

створення кодувальної таблиці 

Тема 

3 

Елементи програмування змінної для SPSS-

файлу. Типи змінних для SPSS-файлу 
1 

Тема 

4 

Програмування змінних для даних з анкети 

опитування. Внесення інформації з анкети у 

SPSS-файл 

1 

Тема 

5 

Об’єднання даних з різних SPSS-файлів в один 

файл. Перевірка коректності внесеної 

інформації 

- 

Тема 

6 

Кодування відкритих запитань 
1 

 Усього годин: 5 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Аналіз розподілу значень однієї 

змінної 

Тема 

7 

Аналіз одновимірного частотного та 

відсоткового розподілів 

2 
Тема 

8 

Конструювання “віртуальної” змінної для 

аналізу розподілу частот та відсотків у 

множинних відповідях 
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Тема 

9 

Описова статистика числових вибірок: 

частотний та відсотковий розподіли, міри 

варіації, міри центральної тенденції, міри 

розподілу 2 

Тема 

10 

Стандартизація кількісної змінної. 

Стандартизовані значення та нормальний 

розподіл 

Тема 

11 

Інтервальне оцінювання характеристик 

генеральної сукупності 
2 

Тема 

12 

Вступ до тестування статистичних гіпотез 

Тема 

13 

Перевірка статистичних гіпотез: z-тест, 

t-тест Ст’юдента для однієї вибірки 
3 

Тема 

14 

Основні характеристики розподілу хі-квадрат, 

тест хі-квадрат для однієї числової вибірки 

 Усього годин: 9 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Модифікація та оптимізація SPSS-

файлу даних. Наочне представлення результатів. Графіки. 

Довідковий апарат програми SPSS 

Тема 

15 

Програмування похідних змінних у режимі 

перекодування базових змінних 
2 

Тема 

16 

Редактор синтаксису. Використання редактора 

синтаксису для перекодування базових змінних 

Тема 

17 

Відбір об’єктів для аналізу (побудова фільтрів) 

2 
Тема 

18 

Обчислення похідних змінних на основі даних з 

декількох базових змінних 

Тема 

19 

Ремонтування вибірки. 

Зважування випадків 
2 
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Тема 

20 

Графічне зображення результатів аналізу – 

діаграми. Експортування об’єктів SPSS-файлу у 

файл програми Microsoft Word 
2 

Тема 

21 

Інформація про параметри змінних у SPSS-

файлі. Системні налаштування SPSS-файлу. 

Довідкова система програми SPSS 

 Усього годин: 8 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. Аналіз зв’язку між двома змінними 

(порівняння середніх, частина перша) 

Тема 

22 

Двовимірний частотний та відсотковий 

розподіли: фактор та показник. Дві дискретні 

змінні: обчислення та аналіз двовимірних 

частотних та відсоткових розподілів 

1 

Тема 

23 

Міри зв’язку для двох дискретних змінних 
1 

Тема 

24 

Міри зв’язку між дискретною та неперервною 

змінними. t-тест Ст’юдента для двох 

незалежних числових вибірок 
3 

Тема 

25 

Міра зв’язку між двома неперервними змінними 

– t-тест Ст’юдента для двох залежних числових 

вибірок 

 Усього годин: 5 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5. Аналіз зв’язку між двома змінними 

(порівняння середніх, частина друга). Непараметричні тести 

Тема 

26 

Порівняння середніх більше ніж 2-х незалежних 

числових вибірок. Апостеріорні множинні 

порівняння. 

2 

Тема 

27 

Порівняння середніх більше ніж 2-х залежних 

числових вибірок. 
1 
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Тема 

28 
Непараметричні тести. 2 

 Усього годин 5 

ЗАГАЛОМ: 32 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Середовище SPSS. Створення комп’ютерної 

бази даних статистичного соціологічного дослідження 

 

Тема 4. Семінарське заняття. Програмування змінних для даних з анкети 

опитування. Внесення інформації з анкети у SPSS-файл (4 год) 

1. Створення кодувальної таблиці для анкети опитування студентів “Ви 

та суспільство”. 

2. Створення нового SPSS-файлу для анкети опитування студентів “Ви 

та суспільство”, присвоєння йому унікального імені, записування для 

збереження у визначеній директорії. 

3. Програмування змінних для даних з анкети опитування. 

4. Позиціонування: клавіші та їхні функції. 

5. Копіювання параметрів ідентичних змінних. 

6. Перевірка коректності програмування змінних у SPSS-файлі. 

7. Внесення інформації з анкети у SPSS-файл з одночасним 

використанням декількох робочих станцій. 

 

Тема 5. Семінарське заняття. Об’єднання даних із різних SPSS-файлів в 

один файл. Перевірка коректності внесеної інформації (2 год) 

1. Об’єднання даних опитування студентів “Ви та суспільство” із різних 

SPSS-файлів в один файл: 

а) в режимі “об’єднати змінні”; 

б) в режимі “об’єднати випадки”; 

в) у комбінованому режимі. 
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2. Сортування випадків за даними у різних змінних. 

3. Перевірка коректності внесеної інформації. 

 

Тема 6. Семінарське заняття. Кодування відкритих запитань (2 год) 

Кодування відкритих запитань опитування студентів “Ви та 

суспільство” за двома принципами: 

а) на підставі внесеної інформації у SPSS-файл; 

б) перед внесенням інформації у SPSS-файл із утворенням груп 

спостереження, враховуючи специфіку соціуму та логіку 

дослідження. 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Аналіз розподілу однієї змінної 

 

Теми 7–8. Семінарське заняття. Аналіз одновимірного частотного та 

відсоткового розподілів. Конструювання “віртуальної” змінної для 

аналізу розподілу частот та відсотків у множинних відповідях (2 год) 

1. Вибір статистичної процедури: одновимірний частотний та 

відсотковий розподіл. 

2. Вікно перегляду результатів аналізу даних: призначення та структура, 

меню команд та смуга іконок інструментів. 

3. Мобільні таблиці одновимірного частотного та відсоткового 

розподілів: структурні елементи, відображення кириличних текстів. 

4. Обчислення значень одновимірного частотного та відсоткового 

розподілів у відповідях на запитання анкети опитування студентів “Ви та 

суспільство”. 

5. Аналіз та обговорення результатів обчислень. 

6. Конструювання “віртуальної” змінної для аналізу розподілу частот та 

відсотків у множинних відповідях з використанням бази даних опитування 

студентів “Ви та суспільство”: 
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а) дихотомний метод; 

б) категоріальний метод. 



 25 

Теми 9–10. Семінарське заняття. Описова статистика числових вибірок: 

частотний та відсотковий розподіли, міри варіації, міри центральної 

тенденції, міри розподілу. Стандартизація кількісної змінної. 

Стандартизовані значення та нормальний розподіл (2 год) 

А. Описова статистика числових вибірок. 

1. Частотний та відсотковий розподіли. 

2. Міри варіації (розсіювання): мінімум, максимум, варіаційний розмах, 

дисперсія, середнє квадратичне (стандартне) відхилення, коефіцієнт варіації, 

процентилі, квартилі. 

3. Міри центральної тенденції: середнє арифметичне, мода, медіана. 

4. Міри розподілу: коефіцієнт асиметрії/ зсув/ ухил, коефіцієнт варіації/ 

ексцес/ крутизна. 

5. Обчислення мір описової статистики для варіаційного ряду ознаки за 

допомогою програми SPSS з використанням бази даних опитування 

студентів “Ви та суспільство”. Змістова інтепретація отриманих 

статистичних показників у контексті соціальних явищ та подій. 

Б. Стандартизація кількісної змінної. Стандартизовані значення та 

нормальний розподіл. 

1. Стандартизовані значення: формат та принципи обчислення за 

допомогою програми SPSS. 

2. Оцінювання параметрів числових вибірок за допомогою 

стандартизованих значень та за припущення, що вони є наближеними до 

нормального розподілу, з використанням бази даних опитування студентів 

“Ви та суспільство”. 

3. Порівняння характеру розподілу значень двох змінних, виміряних 

різними шкалами вимірювання, за допомогою відповідних стандартизованих 

значень. 
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Тема 11. Семінарське заняття. Інтервальне оцінювання характеристик 

генеральної сукупності (2 год) 

1. Побудова довірчих інтервалів для відсотків (часток) репрезентантів 

вибіркових сукупностей, які наділені певними властивостями; 

2. Побудова довірчих інтервалів для середніх значень певних 

характеристик репрезентантів вибіркових сукупностей. 

 

Тема 12. Семінарське заняття. Вступ до тестування статистичних 

гіпотез (2 год) 

1. Вправи із тестування гіпотез на підставі тесту Колмогорова-Смірнова 

щодо перевірки форми розподілу. 

 

Тема 13. Семінарське заняття. Перевірка статистичних гіпотез: z-тест, 

t-тест Ст’юдента для однієї вибірки (2 год) 

1. z-тест: зміст та принципи проведення за допомогою програми SPSS. 

2. t-тест Ст’юдента для однієї вибірки: зміст та принципи проведення за 

допомогою програми SPSS. 

3. порівняння z-тесту та t-тесту Ст’юдента. 

4. Проведення z-тестів та t-тестів Ст’юдента з використанням числових 

вибірок бази даних опитування студентів “Ви та суспільство”. 

 

Тема 14. Семінарське заняття. Основні характеристики розподілу хі-

квадрат, тест хі-квадрат для однієї числової вибірки (2 год) 

1. Основні характеристики розподілу хі-квадрат. 

2. Принципи проведення тесту хі-квадрат для однієї числової вибірки за 

допомогою програми SPSS. 

3. Застосування тесту хі-квадрат для оцінювання параметрів числових 

вибірок бази даних опитування студентів “Ви та суспільство”. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Модифікація та оптимізація SPSS-файлу 

даних. 

Наочне зображення результатів. Графіки. 

Довідковий апарат програми SPSS 

 

Теми 15–16. Семінарське заняття. Програмування похідних змінних в 

режимі перекодування базових змінних. Редактор синтаксису. 

Використання редактора синтаксису для перекодування 

базових змінних (2 год) 

1. Програмування похідних змінних бази даних опитування студентів 

“Ви та суспільство” в режимі RECODE за допомогою відповідних меню 

команд: 

а) групування дискретних числових даних у межах однієї змінної; 

б) перегрупування елементів шкали вимірювання змінної – 

обчислення балансу позитивного – негативного. 

2. Редактор синтаксису: призначення, меню команд та смуга іконок 

інструментів. 

3. Створення нового редактора синтаксису та записування під певним 

ім’ям у задану директорію. 

4. Програмування основних елементів похідних змінних зі 

згрупованими/ об’єднаними даними SPSS-файлу опитування студентів “Ви 

та суспільство” в режимі RECODE за допомогою відповідних алгоритмів 

команд редактора синтаксису. 

 

Теми 17–18. Семінарське заняття. Відбір об’єктів для аналізу (побудова 

фільтрів). Обчислення похідних змінних на основі даних 

з декількох базових змінних (2 год) 

1. Відбір об’єктів для аналізу (побудова фільтрів) з використанням 

змінних опитування студентів “Ви та суспільство”. 
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2. Створення похідних змінних у режимі COMPUTE на основі даних з 

декількох базових змінних за допомогою відповідних меню команд. 

3. Створення похідних змінних у режимі COMPUTE на основі даних з 

декількох базових змінних за допомогою відповідних алгоритмів команд 

редактора синтаксису. 

 

Тема 19. Семінарське заняття. Ремонтування вибірки. 

Зважування випадків (2 год) 

1. Ремонтування вибірки: принципи обчислення корегуючих змінних у 

випадку недо- або надрепрезентативності параметрів числової вибірки 

стосовно характеристик відповідної генеральної сукупності. 

2. Проведення зважування випадків для змінної “стать” опитування 

“Інформаційне середовище м. Львова (2003 р.)”. 

 

Теми 20–21. Семінарське заняття. Графічне зображення результатів 

аналізу за допомогою діаграм. Експортування об’єктів SPSS-файлу у файл 

програми Microsoft Word. Інформація про параметри змінних у SPSS-

файлі. Системні налаштування SPSS-файлу. Довідкова система 

програми SPSS (2 год) 

Практичні вправи з використанням бази даних опитування студентів 

“Ви та суспільство” за такими пунктами: 

1. Графічне зображення результатів аналізу: стандартні та інтерактивні 

діаграми. 

2. Експортування мобільних таблиць та діаграм із вікна перегляду 

результатів аналізу даних у файл програми Microsoft Word. 

3. Отримування інформації про параметри змінних у SPSS-файлі. 

4. Поміщення інформації про параметри змінних у SPSS-файлі до файлу 

програми Microsoft Word, редагування. 
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5. Визначення системних налаштувань SPSS-файлу. Вправи з 

використання довідкової системи програми SPSS та її інтерактивного 

підручника. 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. Аналіз зв’язку між двома змінними 

 

Тема 22. Семінарське заняття. Двовимірний частотний та відсотковий 

розподіли: фактор та показник. Дві дискретні змінні: обчислення та 

аналіз двовимірних частотних та відсоткових розподілів (2 год) 

1. Принципи проведення двовимірного частотного та відсоткового 

розподілів: фактор (предиктор, підмет, причина) та показник (аутпут, 

присудок, наслідок). 

2. Дві дискретні змінні: обчислення та аналіз двовимірних частотних та 

відсоткових розподілів з використанням режиму Split File або таблиць 

спряженості на підставі змінних бази даних опитування студентів “Ви та 

суспільство”. 

3. Принципи застосування шарів/ пластів змінних: практичні вправи з 

використанням змінних бази даних опитування студентів “Ви та 

суспільство”. 

 

Тема 23. Семінарське заняття. Міри зв’язку для двох дискретних змінних (2 

год) 

1. Принципи обчислення мір зв’язку для двох дискретних змінних за 

допомогою програми SPSS: 

а) коефіцієнти взаємної спряженості Пірсона (С) та Чупрова (К); 

б) критерій хі-квадрат – коефіцієнт квадратичної спряженості; 

в) коефіцієнт Чупрова (Т2); 

г) коефіцієнт Крамера (К2). 



 30 

2. Обчислення мір зв’язку для двох дискретних змінних в ручному 

режимі та за допомогою програми SPSS та використання змінних бази даних 

“Львів–Донецьк (1994 р.)”. 

 

Тема 24. Семінарське заняття. Міри зв’язку між дискретною та 

неперервною змінними. t-тест Ст’юдента для двох незалежних числових 

вибірок (2 год) 

1. Практичні вправи з формування таблиць групових середніх у 

контексті встановлення сили статистичного зв’язку в парах “дискретна 

змінна – неперервна змінна” з використанням бази даних опитування 

студентів “Ви та суспільство”. 

2. Практичні вправи з обчислення t-тесту Ст’юдента для двох 

незалежних числових вибірок та використання змінних бази даних 

опитування студентів “Ви та суспільство”. 

 

Тема 25. Семінарське заняття. Міра зв’язку між двома неперервними 

змінними – t-тест Ст’юдента для двох залежних числових вибірок (2 год) 

1. Практичні вправи з обчислення t-тесту Ст’юдента для двох залежних 

числових вибірок з використанням змінних бази даних опитування студентів 

“Ви та суспільство”. 

 

 

 

7. Самостійна робота. 

 

Практичні рекомендації для виконання студентами самостійної роботи: 

1. Перед виконанням кожної з запропонованих практичних вправ із 

маніпуляції зі змінними баз даних соціологічних опитувань, запрограмованих 

у форматі SPSS-файлів, спочатку ознайомтеся з відповідним теоретичним 

матеріалом навчального посібника “Горбачик А.П., Сальнікова С.А. Аналіз 
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даних соціологічних досліджень засобами SPSS...”, потім виконайте 

відповідні практичні завдання. 

2. Кожну практичну вправу повторіть два-три рази для закріплення 

отриманих навиків. 

3. Практичні вправи: а) оцінювання характеристик вибіркової 

сукупності; б) t-тест Ст’юдента для однієї вибірки; в) тест хі-квадрат для 

двох числових вибірок; г) t-тест Ст’юдента для двох незалежних числових 

вибірок; д) t-тест Ст’юдента для двох залежних числових вибірок – є 

складовими підсумкової самостійної роботи, успішність виконання кожної з 

яких оцінюється за 4-баль-ною шкалою. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Середовище SPSS. Створення 

комп’ютерної бази даних статистичного соціологічного 

дослідження 

Тема 

1 

Загальна інформація щодо роботи у середовищі 

SPSS 

2 
Тема 

2 

Готування анкети статистичного соціологічного 

опитування для комп’ютерного опрацювання – 

створення кодувальної таблиці 

Тема 

3 

Елементи програмування змінної для SPSS-

файлу. Типи змінних для SPSS-файлу 
- 

Тема 

4 

Програмування змінних для даних з анкети 

опитування. Внесення інформації з анкети у 

SPSS-файл 

2 

Тема 

5 

Об’єднання даних з різних SPSS-файлів в один 

файл. Перевірка коректності внесеної 

інформації 

- 

Тема 

6 

Кодування відкритих запитань 
- 
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 Усього годин: 2 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Аналіз розподілу значень однієї 

змінної 

Тема 

7 

Аналіз одновимірного частотного та 

відсоткового розподілів 

2 
Тема 

8 

Конструювання “віртуальної” змінної для 

аналізу розподілу частот та відсотків у 

множинних відповідях 

Тема 

9 

Описова статистика числових вибірок: 

частотний та відсотковий розподіли, міри 

варіації, міри центральної тенденції, міри 

розподілу 2 

Тема 

10 

Стандартизація кількісної змінної. 

Стандартизовані значення та нормальний 

розподіл 

Тема 

11 

Інтервальне оцінювання характеристик 

генеральної сукупності 
2 

Тема 

12 

Вступ до тестування статистичних гіпотез 

Тема 

13 

Перевірка статистичних гіпотез: z-тест, 

t-тест Ст’юдента для однієї вибірки 
2 

Тема 

14 

Основні характеристики розподілу хі-квадрат, 

тест хі-квадрат для однієї числової вибірки 

 Усього годин: 8 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Модифікація та оптимізація SPSS-

файлу даних. Наочне представлення результатів. Графіки. 

Довідковий апарат програми SPSS 

Тема 

15 

Програмування похідних змінних у режимі 

перекодування базових змінних 
2 
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Тема 

16 

Редактор синтаксису. Використання редактора 

синтаксису для перекодування базових змінних 

Тема 

17 

Відбір об’єктів для аналізу (побудова фільтрів) 

2 
Тема 

18 

Обчислення похідних змінних на основі даних з 

декількох базових змінних 

Тема 

19 

Ремонтування вибірки. 

Зважування випадків 
2 

Тема 

20 

Графічне зображення результатів аналізу – 

діаграми. Експортування об’єктів SPSS-файлу у 

файл програми Microsoft Word 
4 

Тема 

21 

Інформація про параметри змінних у SPSS-

файлі. Системні налаштування SPSS-файлу. 

Довідкова система програми SPSS 

 Усього годин: 10 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. Аналіз зв’язку між двома змінними 

(порівняння середніх, частина перша) 

Тема 

22 

Двовимірний частотний та відсотковий 

розподіли: фактор та показник. Дві дискретні 

змінні: обчислення та аналіз двовимірних 

частотних та відсоткових розподілів 

2 

Тема 

23 

Міри зв’язку для двох дискретних змінних 
2 

Тема 

24 

Міри зв’язку між дискретною та неперервною 

змінними. t-тест Ст’юдента для двох 

незалежних числових вибірок 
4 

Тема 

25 

Міра зв’язку між двома неперервними змінними 

– t-тест Ст’юдента для двох залежних числових 

вибірок 
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 Усього годин: 8 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5. Аналіз зв’язку між двома змінними 

(порівняння середніх, частина друга). Непараметричні тести 

Тема 

26 

Порівняння середніх більше ніж 2-х незалежних 

числових вибірок. Апостеріорні множинні 

порівняння. 

4 

Тема 

27 

Порівняння середніх більше ніж 2-х залежних 

числових вибірок. 
2 

Тема 

28 
Непараметричні тести. 4 

 Усього годин 10 

ЗАГАЛОМ: 42 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Середовище SPSS. Створення комп’ютерної 

бази даних статистичного соціологічного дослідження 

 

Завдання для самостійної роботи до тем 1–2. 

1. Ознайомтеся з теоретичним матеріалом розд. 1 навч. посібника 

Горбачик А.П., Сальнікова С.А. “Аналіз даних соціологічних досліджень 

засобами SPSS...” С. 7–23.   

2. Розробіть кодувальну таблицю для першого розділу анкети 

опитування “Інформаційне середовище м. Львова (2003)”. 

 

Завдання для самостійної роботи до теми 3. 

1. Ознайомтеся з теоретичним матеріалом розд. 2 навч. посібника 

Горбачик А.П., Сальнікова С.А. “Аналіз даних соціологічних досліджень 

засобами SPSS...” С. 24–39. 
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2. Для змінних кодувальної таблиці першого розділу анкети опитування 

“Інформаційне середовище м. Львова (2003)” розробіть відповідні до них 

елементи програмування. 

 

Завдання для самостійної роботи до теми 4. 

1. Виконайте практичні завдання до розд. 2 навч. посібника Горбачик 

А.П., Сальнікова С.А. “Аналіз даних соціологічних досліджень засобами 

SPSS...” С. 40. 

2. Запрограмуйте SPSS-файл для змінних першого розділу анкети 

опитування “Інформаційне середовище м. Львова (2003)”. 

 

Завдання для самостійної роботи до теми 5. 

1. Об’єднайте змінні опитування студентів “Ви та суспільство”, яке 

проводили ваші колеги у 2008 р. (відповідні файли надає керівник 

семінарських занять). 

2. Перевірте коректність внесеної інформації. 

 

Завдання для самостійної роботи до теми 6. 

Закодуйте відкриті запитання опитування студентів “Ви та суспільство”, 

яке проводили ваші колеги у 2008 р. за двома принципами: 

а) на підставі внесеної інформації у SPSS-файл; 

б) перед внесенням інформації у SPSS-файл, утворюючи групи 

спостереження із врахуванням специфіки соціуму і логіки 

дослідження. 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Аналіз розподілу однієї змінної 

 

Завдання для самостійної роботи до тем 7–8. 



 36 

1. Ознайомтеся з теоретичним матеріалом розд. 3 навч. посібника 

Горбачик А.П., Сальнікова С.А. “Аналіз даних соціологічних досліджень 

засобами SPSS...” С. 41–52. 

2. Проаналізуйте одновимірний частотний та відсотковий розподіли 

першого розділу анкети опитування “Інформаційне середовище м. Львова 

(2003)”. 

 

Завдання для самостійної роботи до тем 9–10. 

1. Виконайте практичні завдання до розд. 3 навч. посібника Горбачик 

А.П., Сальнікова С.А. “Аналіз даних соціологічних досліджень засобами 

SPSS...” С. 53. 

 

Завдання для самостійної роботи до теми 11. 

1. Ознайомтеся з теоретичним матеріалом розд. 9 (п. 9.1) навч. посібника 

Горбачик А.П., Сальнікова С.А. “Аналіз даних соціологічних досліджень 

засобами SPSS...” С. 129–132. 

1. Виконайте практичні завдання до розд. 9 (п. 9.1) навч. посібника 

Горбачик А.П., Сальнікова С.А. “Аналіз даних соціологічних досліджень 

засобами SPSS...” С. 145. 

 

Завдання для самостійної роботи до теми 12. 

1. Ознайомтеся з теоретичним матеріалом розд. 9 (п. 9.2) навч. посібника 

Горбачик А.П., Сальнікова С.А. “Аналіз даних соціологічних досліджень 

засобами SPSS...” С. 133–144. 

 

Завдання для самостійної роботи до теми 13. 

1. Ознайомтеся з теоретичним матеріалом розд. 7 (п. 7.1.2) навч. 

посібника Горбачик А.П., Сальнікова С.А. “Аналіз даних соціологічних 

досліджень засобами SPSS...” С. 110–112. 
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2. У середовищі бази даних опитування “Інформаційне середовище 

м. Львова (2003)” оберіть дві довільні неперервні змінні. Виконайте з ними z-

тест та t-тест Ст’юдента для однієї вибірки. 

 

Завдання для самостійної роботи до теми 14. 

1. У середовищі бази даних опитування “Інформаційне середовище 

м. Львова (2003)” оберіть дві довільні дискретні змінні. Виконайте з ними 

тест хі-квадрат для однієї числової вибірки. 

 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Модифікація та оптимізація SPSS-файлу 

даних. Наочне відображення результатів. Графіки. 

Довідковий апарат програми SPSS 

 

Завдання для самостійної роботи до тем 15–16. 

1. Ознайомтеся з теоретичним матеріалом розд. 7 (п. 7.3) навч. посібника 

Горбачик А.П., Сальнікова С.А. “Аналіз даних соціологічних досліджень 

засобами SPSS...” С. 115–120. 

2. В середовищі бази даних опитування “Інформаційне середовище 

м. Львова (2003)” знайдіть змінну, що відповідає за рік народження 

респондентів. Запрограмуйте три вікові групи спочатку з використанням 

відповідних меню команд, а потім з використанням алгоритму команд, 

запрограмованого в середовищі редактора синтаксису. 

 

Завдання для самостійної роботи до тем 17–18. 

1. Ознайомтеся з теоретичним матеріалом розд. 6 навч. посібника 

Горбачик А.П., Сальнікова С.А. “Аналіз даних соціологічних досліджень 

засобами SPSS...” С. 96–102. 
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2. Використовуючи базу даних опитування “Інформаційне середовище 

м. Львова (2003)”, виконайте практичні вправи з відбору об’єктів для аналізу 

за умовою, з випадкового відбору, з відбору з використанням фільтруючих 

змінних. 

 

Завдання для самостійної роботи до теми 19. 

1. Ознайомтеся з теоретичним матеріалом розд. 8 навч. посібника 

Горбачик А.П., Сальнікова С.А. “Аналіз даних соціологічних досліджень 

засобами SPSS...” С. 123–127. 

2. Використовуючи базу даних опитування “Інформаційне середовище 

м. Львова (2003)”, виконайте практичні вправи із ремонтування вибірки за 

змінною характеристикою “стать”. 

 

Завдання для самостійної роботи до тем 20–21. 

1. Ознайомтеся з теоретичним матеріалом розд. 5 навч. посібника 

Горбачик А.П., Сальнікова С.А. “Аналіз даних соціологічних досліджень 

засобами SPSS...” С. 80–94. 

2. Використовуючи базу даних опитування “Інформаційне середовище 

м. Львова (2003)”, виконайте практичні вправи з побудови та редагування 

графіків: а) стовпчикові діаграми; б) кругові діаграми; в) гістограми. 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. Аналіз зв’язку між двома змінними 

 

Завдання для самостійної роботи до теми 22. 

1. Ознайомтеся з теоретичним матеріалом розд. 4 (п. 4.1) навч. посібника 

Горбачик А.П., Сальнікова С.А. “Аналіз даних соціологічних досліджень 

засобами SPSS...” С. 55–63. 
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2. Використовуючи базу даних опитування “Інформаційне середовище 

м. Львова (2003)”, виконайте практичні вправи з обчислення та аналізу 

двовимірних частотних та відсоткових розподілів. 

 

Завдання для самостійної роботи до теми 23. 

1. Ознайомтеся з теоретичним матеріалом розд. 4 (п. 4.2) навч. посібника 

Горбачик А.П., Сальнікова С.А. “Аналіз даних соціологічних досліджень 

засобами SPSS...” С. 64–70. 

2. Використовуючи базу даних опитування “Інформаційне середовище 

м. Львова (2003)”, виконайте практичні вправи з аналізу зв’язку між двома 

дискретними змінними з використанням тесту хі-квадрат та коефіцієнтів 

Чупрова й Крамера. 

 

Завдання для самостійної роботи до теми 24. 

1. Ознайомтеся з теоретичним матеріалом розд. 4 (п. 4.3-4.4) навч. 

посібника Горбачик А.П., Сальнікова С.А. “Аналіз даних соціологічних 

досліджень засобами SPSS...” С. 71–72. 

2. Використовуючи базу даних опитування “Інформаційне середовище 

м. Львова (2003)”, виконайте практичні вправи з аналізу зв’язку між 

дискретною та неперервною змінними з використанням t-тесту Ст’юдента 

для двох незалежних числових вибірок. 

 

Завдання для самостійної роботи до теми 25. 

1. Ознайомтеся з теоретичним матеріалом розд. 4 (п. 4.5) навч. посібника 

Горбачик А.П., Сальнікова С.А. “Аналіз даних соціологічних досліджень 

засобами SPSS...” С. 72–77. 

2. Використовуючи базу даних опитування “Інформаційне середовище 

м. Львова (2003)”, виконайте практичні вправи з аналізу зв’язку між двома 

неперервними змінними з використанням t-тесту Ст’юдента для двох 

залежних числових вибірок. 
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8. Контроль засвоєння знань студентами протягом семестру 

 

Форми участі студентів у проведенні навчальних занять та їхній 

короткий опис. Цей курс побудовано на інтерактивних методах викладання, 

що реалізуються на лекційних й семінарських заняттях, відвідування та 

ступінь участі в яких будуть обліковані. Основою методів та процедур курсу 

є систематичне самостійне маніпулювання студентів з SPSS-програмою з 

метою вивчення тієї чи іншої теми та закріплення отриманих знань. Задля 

підтримування інтерактивності протягом усього періоду навчання в програму 

курсу закладено проходження п’яти проміжних тестів (після закінчення 

кожного тематичного модуля), а також виконання кожним/ною 

студентом/кою самостійної роботи з аналізу баз даних соціологічних 

досліджень, створених у форматі SPSS. Під час оцінювання тестів та 

самостійних робіт увагу буде звернено на зворотний зв’язок, завдяки якому 

кожний/на студент/ка отримає детальний аналіз допущених помилок чи 

неточностей. 

Оцінювання самостійної роботи. Самостійна робота складається з 

виконання 4-х практичних завдань. Самостійна робота вважається успішно 

виконаною, якщо студент/ка, по-перше, коректно розрахував/ла групу 

спостереження, по-друге, виконав/ла усі процедурні вимоги щодо виконання 

кожного зі статистичних тестів, по-третє, сформулював/ла висновки, які є 

адекватними щодо результатів кожного з тестів. Максимальна кількість балів 

за самостійну роботу – 15 балів. 
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Оцінювання участі студентів у заняттях з навчальної дисципліни 

“КІЛЬКІСНІ СОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ” 

 

Компонент, що оцінюється 

Максимальна кількість 

балів за кожний 

компонент 

1. Виконання індивідуальних лабораторних 

робіт з аналізу даних у середовищі SPSS 

2 х 10 балів= 20 балів 

2 х 15 балів = 30 балів 

2. Оцінка за іспит 50 балів* 

ЗАГАЛОМ: 100 балів 

* Оцінка за іспит складатиметься з двох компонентів: 

1) розкриття змісту одного теоретичного питання (10 балів); 

2) виконання двох практичних задач на комп’ютері з використанням 

прикладної програми SPSS (20 балів кожне завдання). 
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9. Іспит 

 

Структура екзаменаційного білета: екзаменаційний білет складається з 

двох частин. Перша – розкриття змісту одного теоретичного питання (10 

балів). Студенти мають засвідчити обізнаність з методологічною основою 

математичних методів у соціологічних дослідженнях. Друга – виконання 

двох практичних задач на комп’ютері на основі прикладної програми SPSS 

(20 балів кожне завдання), спрямована на виявлення практичних навиків 

студента/ки з аналізу змінних характеристик баз даних статистичних 

соціологічних досліджень, запрограмованих у форматі SPSS-файлів. 
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ПИТАННЯ НА ІСПИТ 

з нормативного навчального курсу 

“КІЛЬКІСНІ СОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ” 

 

1. Загальні характеристики середовища програми SPSS (v 15). 

2. Номінальна шкала вимірювання: властивості, особливості її застосування. 

3. Порядкова шкала вимірювання: властивості, особливості її застосування. 

4. Метрична шкала вимірювання: властивості, особливості їхнього 

застосування. 

5. Інтервальна шкала вимірювання: властивості, особливості їхнього 

застосування. 

6. Особливості готування анкети статистичного соціологічного опитування 

для комп’ютерного опрацювання. 

7. Елементи програмування змінної для SPSS-файлу. 

8. Типи змінних для SPSS-файлу. 

9. Особливості процедури об’єднання даних із різних SPSS-файлів в один 

файл та перевірки коректності внесеної інформації. 

10. Особливості кодування відкритих запитань на підставі внесеної 

інформації у SPSS-файл. 

11. Особливості кодування відкритих запитань перед внесенням інформації у 

SPSS-файл. 

12. Особливості аналізу одновимірного частотного та відсоткового 

розподілів. 

13. Конструювання “віртуальної” змінної для аналізу розподілу частот та 

відсотків у множинних відповідях: дихотомний метод. 

14. Конструювання “віртуальної” змінної для аналізу розподілу частот та 

відсотків у множинних відповідях: категоріальний метод. 

15. Описова статистика числових вибірок: міри варіації. 

16. Описова статистика числових вибірок: міри центральної тенденції. 

17. Описова статистика числових вибірок: міри розподілу. 
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18. Особливості стандартизації кількісної змінної. Z-перетворення. 

19. Стандартизовані значення та нормальний розподіл. 

20. Теорема центрального ліміту. 

21. Стандартна помилка середнього значення: суть та особливості 

інтерпретації. 

22. Процедура побудови довірчого інтервалу для відсотка (частки) об’єктів із 

певною властивістю. 

23. Процедура побудови довірчого інтервалу для середнього значення певної 

характеристики репрезентантів вибіркової сукупності. 

24. Вступ до тестування статистичних гіпотез: ймовірність. 

25. Вступ до тестування статистичних гіпотез: процедура тестування гіпотез. 

26. Вступ до тестування статистичних гіпотез: допустимі помилки при 

прийнятті рішень. 

27. z-тест: зміст та принципи проведення. 

28. t-тест Ст’юдента для однієї вибірки: зміст та принципи проведення. 

29. Порівняння z-тесту та t-тесту Ст’юдента. 

30. Основні характеристики розподілу хі-квадрат. 

31. Принципи проведення тесту хі-квадрат для однієї числової вибірки. 

32. Особливості групування дискретних числових даних у межах однієї 

змінної під час програмування похідних змінних SPSS-файлів в режимі 

RECODE. 

33. Особливості перегрупування елементів шкали вимірювання змінної під 

час програмування похідних змінних SPSS-файлів в режимі RECODE. 

34. Призначення та принципи застосування редактора синтаксису SPSS-

програми. 

35. Основні режими щодо відбору об’єктів для аналізу (побудови фільтрів) з 

використанням змінних SPSS-файлів. 

36. Особливості створення похідних змінних у режимі COMPUTE на основі 

даних з декількох базових змінних SPSS-файлів. 

37. Принципи ремонтування вибірки за допомогою зважування випадків. 
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38. Особливості побудови стовпчикових та кругових діаграм, а також 

гістограм з використанням змінних SPSS-файлів. 

39. Особливості експортування мобільних таблиць та діаграм із вікна 

перегляду результатів аналізу даних програми SPSS у файл програми 

Microsoft Word. 

40. Базові принципи проведення двовимірного частотного та відсоткового 

розподілів. 

41. Міри зв’язку для двох дискретних змінних: коефіцієнти взаємної 

спряженості Пірсона (С) та Чупрова (К). 

42. Міри зв’язку для двох дискретних змінних: критерій хі-квадрат – 

коефіцієнт квадратичної спряженості. 

43. Особливості обчислення коефіцієнта квадратичної спряженості в ручному 

режимі для таблиць зв’язаності двох змінних. 

44. Міри зв’язку для двох дискретних змінних: коефіцієнт Чупрова. 

45. Міри зв’язку для двох дискретних змінних: коефіцієнт Крамера. 

46. Поняття “залежність числових вибірок” та “незалежність числових 

вибірок”. 

47. Основні умови для вибору тестів у контексті порівняння середніх різних 

числових вибірок. 

48. Особливості застосування параметричних та непараметричних тестів у 

контексті порівняння середніх різних числових вибірок. 

49. Міра зв’язку між дискретною та неперервною змінною: t-тест Ст’юдента 

для двох незалежних числових вибірок. 

50. Міра зв’язку між двома неперервними змінними: t-тест Ст’юдента для 

двох залежних числових вибірок. 

51. Основні принципи проведення однофакторного дисперсійного аналізу з 

метою порівняння середніх більше, аніж 2-х незалежних числових вибірок. 

52. Основні принципи проведення апостериорних множинних порівнянь. 

53. Загальна лінійна модель з повторюваними вимірюваннями: порівняння 

середніх більше ніж 2-х залежних числових вибірок. 
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54. Тест Колмогорова-Смірнова для перевірки форми розподілу однієї 

числової вибірки: умови проведення та основний принцип дії. 

55. Непараметричні тести: умови проведення та основний принцип дії. 

56. Основні принципи застосування U-тесту Манна-Уітні для порівняння 

двох незалежних числових вибірок. 

57. Основні принципи застосування тесту Уілкоксона для порівняння двох 

залежних числових вибірок. 

58. Основні принципи застосування H-тесту Крускала-Уолліса для 

порівняння більше, аніж двох незалежних числових вибірок. 

59. Основні принципи застосування тесту Фрідмана для порівняння більше, 

аніж двох залежних числових вибірок. 

60. Порівняння особливостей результатів застосування стандартних та 

непараметричних тестів при порівнянні залежних та незалежних числових 

вибірок. 
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