
 

 

Анотація 

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

бази даних результатів соціологічного опитування громадян міста Нью-

Йорк за 2002 рік. Задача роботи полягає в виявленні впливу політичної, 

релігійної приналежності людей та тривалості їх проживання у великому 

місті на сприйняття, підтримку та обізнаність про місцевих митців. Для 

розробки даної курсової роботи використовувався програмний продукт 

IBM SPSS Statistics. Курсова робота містить 31 таблицю, 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 творчих особистостей у житті 

людей. 

 

Аннотация 

Данная курсовая работа состоит из 4 разделов и содержит в себе 

анализ базы данных результатов социологического опроса граждан города 

Нью-Йорка за 2002 год. Задачей работы является определение влияния 

политической, религиозной принадлежности людей и длительности их 

проживания в большом городе на восприятие, поддержку и 

осведомлённость о местных художниках. Для разработки данной курсовой 

работы использовался программный продукт IBM SPSS Statistics. Курсовая 

работа содержит 31 таблицу, использовано больше 6 источников. В 

результате проведён анализ статистических данных респондентов разного 

возраста, пола, профессий и социального статуса. Полученные результаты 

могут быть полезными для прогнозирования тенеденций дальнейшего 

развития общества, роли творческих личностей в жизни людей. 

 

 



 

 

 

ANNOTATION 

This course work consists of 4 sections, and contains a database analysis 

results of a poll of citizens of New York City in 2002. The objective is to 

determine the impact of the political, religious discrimination and the duration of 

their stay in the big city on the perception, support and awareness of the local 

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

Statistics. Course work includes 31 tables, used for more than 6 sources. As a 

result of analysis of statistical data of the respondents of different age, gender, 

profession and social status. The results may be useful for predicting tenedentsy 

further development of society, the role of creative personalities in people's 

lives. 

 


