
Анотація 

Дана курсова робота складається з 2 розділів та містить в собі аналіз бази 

даних випускників медичних шкіл, лікарів та медичних працівників. Аналіз 

даної бази полягає в виведенні статистичних даних щодо кількості скарг на 

працівників, впливу на це наявності другої спеціальності(спеціальностей), 

школи яку закінчили працівники, та гендерної ознаки. Для розборки даної 

курсової роботи було використано програмний продукт IBM SPSS Statistics. 

Курсова робота містить 38 таблиць, використано було понад 8 джерел. В 

кінцевому результаті було проведено аналіз статистичних даних працівників 

сфери медичного обслуговування. Було порівняно майже всі дані з бази, 

оцінено вибірки та ін. Метою роботи було безпосередньо проведення аналізу 

статистичних даних та обробки їх з метою можливості подальшого 

використання. Актуальність теми є достатньо високою адже кожен рік у світі 

гине велика кількість людей від помилок та непрофесійності лікарів. Отримані 

статистичні результати можуть бути корисними як приклад. Отже проведена 

мною оцінка та аналіз даних є актуальною для сьогодення, мною отримано 

навички та знання для подальшої можливості обробки даних та ведення 

статистики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

Данная курсовая работа состоит из 2 глав и содержит в себе анализ 

базы данных выпускников медицинских школ, врачей и медицинских 

работников. Анализ данной базы заключается в выводе статистических 

данных по количеству жалоб на работников, влияния на это наличии второй 

специальности (специальностей), школы которую закончили работники, и 

гендерные признаки. Для разборки данной курсовой работы были 

использованы программный продукт IBM SPSS Statistics. Курсовая работа 

содержит 38 таблиц, использовано было более 8 источников. В конечном 

результате был проведен анализ статистических данных работников сферы 

медицинского обслуживания. Было сравнено почти все данные из базы, 

оценен выборки и др. Целью работы было непосредственно проведение 

анализа статистических данных и обработки их с целью возможности 

дальнейшего использования. Актуальность темы достаточно высока ведь 

каждый год в мире гибнет большое количество людей от ошибок и 

непрофессионализма врачей. Полученные статистические результаты могут 

быть полезными в качестве примера. Итак, проведенная  мной оценка и 

анализ данных является актуальной для настоящего, мною получено навыки 

и знания для дальнейшей возможности обработки данных и ведения 

статистики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Summary 

This course consists of two sections and contains analysis of a database of 

graduates of medical schools, doctors and medical staff. Analysis of the database is 

the derivation of statistical data on the number of complaints of workers, the 

impact of this presence of other specialties (majors), which finished school 

employees, and gender. For disassembly of the course work used software IBM 

SPSS Statistics. Course work includes 38 tables were used over 8 sources. In the 

end, an analysis of statistics of health care workers. It was relatively almost all data 

from the database, evaluated sample and others. The aim was directly analyzing 

statistical data and processing them to possible future use. Background is high 

enough because every year in the world many people die from errors and 

unprofessional doctors. The obtained statistical results may be useful as an 

example. So I conducted assessment and analysis of data relevant to the present, I 

have received skills and knowledge for further data processing capabilities and 

driving statistics. 


