
Методи аналізу соціологічних даних 

Тип дисципліни: обов’язковий 
Семестр: П’ятий  
Обсяг дисципліни: Загальна кількість годин – 180 (кредитів ЄКТС – 6), аудиторні 
години: лекції – 28, практичні – 58. 
Лектори: к. соц. н., доцент Гвоздецька Богданна Григорівна 
Результати навчання:  
Знати методи і інструменти, в тому числі методів збору даних, які дозволять описати 
структури і соціальні інститути та процеси які в них і між ними відбуваються 
Спосіб навчання: аудиторне 
Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  
1. Аналіз даних кількісного соціологічного дослідження: значення, завдання, структура  
2. Вимірювання й аналіз одновимірних розподілів  
3. Введення в SPSS та розгляд питання про застосування альтернативних 
4. Отримання даних обстеження для аналізу. 
5. Прикріплення бази даних. Введення даних 
6. Шкали ( номінальна, порядкова, інтервальна, їхні співвідношення) . 
7. Перекодування даних . Створення нових змінних. 
8. Аналіз розподілів однієї змінної . описова статистика. 
9. Аналіз багатовимірних - поперечні таблиці . 
10. Перевірка гіпотез - критерій хі - квадрат 
11Кореляції ( коефіцієнти Кендалла , Спірмена , Pearson ) і відновлення даних . 
12. Аналіз даних якісного соціологічного дослідження: значення, завдання, структура 
13. Підготовка звіту про результати дослідження 
14. Інтерпретація даних обстеження 
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Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота 
Методи і критерії оцінювання:  
 Поточний контроль (50 %). 
 Підсумковий контроль (50 %, екзамен). 

Мова навчання: українська 
Кафедра: правознавства, соціології та політології 


