
Анотації 

Курсова робота присвячена темі «Аналіз та порівняльне дослідження 

установок, поглядів, цінностей і поведінки населення України в 2012 році». В ній 

розглянуто дослідження таких нульових гіпотез: 

• Рівень щастя не залежить від рівня релігійності 

• Важливість бути багатим не залежить від віку 

• Довіра до політиків не залежить від тривалості перегляду телевізора 

• Задоволення життям не залежить від статі 

• Рівень оптимізму про майбутнє не залежить від партії за яку голосували 

• Частота депресії за минулий тиждень не залежить від частоти неспокійного 

сну за минулий тиждень 

• Оцінка здоров’я не залежить від оцінки стану медичних послуг в країні 

• Середня кількість робочих годин на тиждень для чоловіків і жінок не 

відрізняється 

 В результаті нульові гіпотези були підтверджені або прийняті 

альтернативні. Кожен пункт містить описові таблиці, діаграми та графіки.  

 Всього сторінок - 62, таблиць - 32, графіків - 34. Всього розділів – 2. В 

першому -  2 пункти, 8 підпунктів. В другому – 10 пунктів. Присутній 1 додаток 

 

Аннотации 

Курсовая работа посвящена теме «Анализ и сравнительное исследование 

установок, взглядов, ценностей и поведения населения Украины в 2012 году». В 

ней рассмотрены исследования таких нулевых гипотез: 

• Уровень счастья не зависит от уровня религиозности 

• Важность быть богатым не зависит от возраста 

• Доверие к политикам не зависит от продолжительности просмотра 

телевизора 

• Удовлетворение жизнью не зависит от пола 

• Уровень оптимизма о будущем не зависит от партии за которую 

голосовали 



• Частота депрессии за прошлую неделю не зависит от частоты 

беспокойного сна за неделю 

• Оценка здоровья не зависит от оценки состояния медицинских услуг 

• Среднее количество рабочих часов в неделю для мужчин и женщин не 

отличается 

В результате нулевые гипотезы было подтверждено или принято 

альтернативные. Каждый пункт содержит описательные таблицы, диаграмы и 

графики. 

Всего страниц - 61, таблиц - 32, графиков - 34. Всего разделов - 2. В первом 

- 2 пункта 8 подпунктов. Во втором - 10 пунктов. Присутствует 1 приложение 

 

 

Annotations 

Term paper on the theme "Analysis and comparative study of attitudes, beliefs, 

values and behavior of the population of Ukraine in 2012". It deals with the study of the 

null hypotheses: 

• The level of happiness is not dependent on religion 

• The importance of being rich does not depend on age 

• Trust in politicians is independent of the duration of TV viewing 

• Satisfaction with life does not depend on gender 

• The level of optimism about the future does not depend on the party for which the 

vote 

• The incidence of depression in the past week is frequency restless sleep last week 

• Evaluation of health does not depend on the assessment of health services in the 

country 

• The average number of working hours per week for men and women is different 

As a result null hypothesis has been confirmed or accepted alternative. Each item 

contains descriptive tables, charts and graphs. 

Total pages - 62, table - 32, graphics - 34. Total Boards - 2. In the first - 2 points, 

eight paragraphs. In the second - 10 points. There is one application 


