
Анотація 

 

Дана курсова робота складається з 3 розділів та містить в собі аналіз 

бази даних результатів соціологічного опитування громадян Сполучених 

Штатів Америки за 2014 рік. Аналіз даної бази полягає в виявленні впливу 

рівня здобутої освіти та релігійних уподобань на соціальну поведінку, 

світогляд та життєві цінності особистості. Для розробки даної курсової 

роботи використовувався програмний продукт IBM SPSS Statistics. Курсова 

робота містить 31 таблицю, 9 стовпчикових та 1 ящичкову діаграму, 

використано понад 6 джерел. В результаті  проведено аналіз статистичних 

даних респондентів різного віку, статі, професій та соціального статусу. 

Отримані результати можуть бути корисними для прогнозування тенденцій 

подальшого розвитку суспільства, ролі освіти, науки та релігії в ньому у 

майбутньому. 

  



Аннотация 

 

 

Данная курсовая работа состоит из 3 разделов и содержит в себе анализ 

базы данных результатов социологического опроса граждан Соединенных 

Штатов Америки за 2014 год. Анализ данной базы заключается в выявлении 

влияния уровня полученного образования и религозных предпочтений на 

социальное поведение, мировоззрение и жизненные ценности личности. Для 

разработки данной курсовой работы использовался программный продукт 

IBM SPSS Statistics. Курсовая работа содержит 31 таблицу, 9 столбиковых и 1 

ящичковую диаграмму, использовано более 6 источников. В результате 

проведен анализ статистических данных респондентов разного возраста, 

пола, профессий и социального статуса. Полученные результаты могут быть 

полезными для прогнозирования тенденций дальнейшего развития общества, 

роли образования, науки и религии в нем в будущем. 

  



Annotion 

 

 

This course project consists of 3 chapters and contains a database analysis  

of a poll of citizens of the United States of America for 2014. Purpose of analysis  

is to identify the impact of educational attainment and religious preferences on 

social behavior, outlook and values of the person. Main calculations of this project 

were carried out using the software IBM SPSS Statistics. Course project includes 

31 tables, 10 diagramms, used more than 6 sources. As a result, carried out the 

analysis of statistical data of respondents of different age, gender, profession and 

social status. The results may be useful for predicting trends in the further 

development of society, the role of education, science and religion in it in the 

future. 


