
КУРСОВА РОБОТА 

з дисципліни «Математичне моделювання » 

на тему «Аналіз ставлення чоловіків та жінок до гендерних ролей у 

соціальних питаннях» 

 

Анотація 

 

Дана курсова робота складається з 4 розділів та містить в собі аналіз бази 

даних результатів соціологічного опитування громадян Північної Ірландії за 

2002 рік. Аналіз даної бази полягає у виявленні відмінностей у ставленні 

чоловіків та жінок до гендерних ролей в питаннях роботи, хатньої праці та 

виховання дітей. Для розробки даної курсової роботи використовувався 

програмний продукт IBM SPSS Statistics. Курсова робота містить 28 таблиць, 

9 діаграм, 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, зокрема питань рівноправності 

чоловіків та жінок, їх гендерних ролей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://wiki.kpi.ua/index.php/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%95%D0%9E%D0%9C-1.%20%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%82%D0%B0%20%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC_%2835303510%29


КУРСОВАЯ РАБОТА 

по дисциплине «Математическое моделирование » 

на тему «Анализ отношения мужчин и женщин к гендерным ролям 

в социальных вопросах» 

 

Аннотация 

 

Данная курсовая работа состоит из 4 разделов и включает в себя анализ 

базы данных результатов социологического опроса граждан Северной 

Ирландии за 2002 год. Анализ данной базы состоит в выявлении отличий в 

отношении мужчин и женщин к гендерным ролям в вопросах работы, 

домашних обязанностей и воспитания детей. Для разработки данной курсовой 

работы использовался программный продукт IBM SPSS Statistics. Курсовая 

работа содержит 28 таблиц, 9 диаграмм, использовано более 6 источников. В  

результате  проведен анализ статистических данных респондентов разного 

возраста, пола, профессий и социального статуса. Полученные результаты 

могут быть полезны для прогнозирования тенденций дальнейшего развития 

общества, в частности вопросов равноправия мужчин и женщин, их гендерных 

ролей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://wiki.kpi.ua/index.php/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%95%D0%9E%D0%9C-1.%20%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%82%D0%B0%20%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC_%2835303510%29


COURSE WORK 

on discipline "Mathematical modeling" 

entitled "Analysis of the relationship of men and women towards gender roles in 

social issues" 

 

annotation 

 

This course work consists of 4 sections, and includes analysis of the database of 

the results of a sociological survey of the citizens of Northern Ireland in 2002. 

Analysis of the database is to identify the differences between men and women 

towards gender roles in matters of work, household responsibilities and child-

rearing. For the development of the course work used software IBM SPSS 

Statistics. Course work includes 28 tables, 9 diagrams used more than 6 sources. 

As a result, the analysis of statistical data of the respondents of different age, 

gender, profession and social status. The results may be useful for predicting trends 

in the further development of society, in particular the issues of equality between 

men and women and their gender roles. 


