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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 8 

 

Галузь знань 

05 – Соціальні та 

поведінкові науки 

 
Обов’язкова  

 
Спеціальність 

054 – Соціологія 

 

Модулів – 3 

  

 

Рік підготовки: 

2-й 2-й 

Семестри 

Загальна кількість 

годин – 240 

3-й, 4-й 3-й, 4-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента – 4 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр  

 

56 год. 40 год. 

Практичні 

56 год. 40 год. 

Лабораторні 

--- --- 

Самостійна робота 

128 160 

Вид контролю:  

залік, екзамен залік, екзамен 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить: 

для денної форми навчання – 1/1,5 

для заочної форми навчання – 1/2 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Мета – сформувати цілісне бачення логіки дослідницького процесу, 

пов'язаного з аналізом соціологічних даних, шляхом засвоєння можливостей 

сучасних математичних методів обробки, аналізу та інтерпретації цих даних.  

Завдання: 

- засвоїти ряд математичних процедур, вживання яких бачиться доцільним і 

функціональним в емпіричній соціології;  

- навчитися обчислювати числові характеристики вибірки;  

- навчитися вимірювати зв'язок між ознаками, засвоїти коефіцієнти кореляції, 

обчислення яких найефективніше при аналізі даних соціологічного 

дослідження, уміти інтерпретувати їх значення;  

- визначити можливості вживання математичних процедур при аналізі даних, 

зібраних за допомогою методів, що не є власне соціологічними, навчитися 

обчислювати та інтерпретувати значимі для дослідження соціальних явищ і 

процесів коефіцієнти та індекси.  

Мета та завдання навчального курсу спрямовані на формування системи 

компетентностей, а також програмних результатів навчання, необхідних для 

повноцінної соціально-професiйної діяльності випускника вищого навчального 

закладу, його самореалізації. Зокрема, йдеться про наступні: 

загальні компетентності: 
- здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях; 

- здатність працювати в команді; 

спеціальні (фахові) компетентності: 
- здатність оперувати базовим категоріально-понятійним апаратом соціології; 

- здатність збирати, аналізувати та узагальнювати соціальну інформацію з 

використанням соціологічних методів; 

- здатність презентувати результати соціологічних досліджень для фахівців та 

нефахівців; 

- здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, формулювати 

аргументовані висновки та рекомендації; 

- здатність дотримуватися у своїй діяльності норм професійної етики соціолога; 

програмні результати навчання: 
- використовувати понятійний апарат соціології в освітній, дослідницькій та інших 

сферах професійної діяльності; 

- вміти використовувати інформаційно-комунікаційні технології у процесі пошуку, 

збору та аналізу соціологічної інформації; 

- презентувати результати власних досліджень для фахівців і нефахівців.  
 

Міждисциплінарні зв’язки 

Засвоєнню матеріалу з навчальної дисципліни «Методи аналізу 

соціологічних даних» передує вивчення таких дисциплін, як:  «Теорія ймовірності 

та математична статистика», «Методи сбору соціологічних даних». В свою чергу, 

навчальна дисципліна «Методи аналізу соціологічних даних» сприяє подальшому 

засвоєнню таких освітніх компонентів, як: «Практикум з методів збору 

соціологічних даних»; «Методологія соціологічного дослідження»; «Виробнича 

практика з обробки і аналізу соціологічної інформації».  
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3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовний модуль 1 

«Застосування процедур математичної статистики у емпіричній соціології. 
Числові характеристики вибірки» 

Тема 1. Основні принципи вимірювання в соціології. Типи змінних 
Предмет, мета і завдання, структура курсу. Поняття виміру в соціології. 

Методологічні основи вимірів в соціології. Процедури виміри, вживані в ході 

соціологічних досліджень, можливості математичних методів в здійсненні цих 

процедур. Рівні і шкали виміру : номінальна, порядкова, метрична, інтервальна і 

шкала стосунків; їх особливості. Можливості виміру для кожної з шкал. Види 

помилок виміру. Типи змінних : кількісні, якісні, дискретні, безперервні змінні. 

Заходи виміру соціологічних даних : абсолютний, відносний і накопичувальний 

частоти. Варіаційний ряд. Статистичні таблиці. Можливості програми "ЕХСЕL" 

для обробки статистичних даних, особливості її використання у рамках курсу 

"Математичні методи в соціології». 

 

Тема 2. Перехресна класифікація. Графічне представлення 

соціологічної інформації 

Типи перехресної класифікації соціологічної інформації і їх інтерпретація. 

Особливості побудови і аналіз динамічних рядів. Кумулятивні динамічні ряди. 

Можливості математичного аналізу у вивченні співпадаючих тенденцій розвитку 

соціальних процесів. Призначення графіку. Загальні принципи побудови 

графіків(гістограма, полігон, кумулята). Діаграма смуг; кругова 

діаграма(гартовская діаграма); статистична карта; тимчасові діаграми; 

багатозначний графік. Нерівні інтервали угрупування. Відображення двох, трьох і 

більше полігонів на одному графіку. Можливості "ЕХСЕL" при побудові різних 

видів графіків.  

 

Тема 3. Характеристики положення (середнє арифметичне, мода, 

медіана та ін.) 

Основні числові характеристики аналізу одновимірного розподілу : 

максимум; мінімум; середнє. Середнє арифметичне : визначення і правила 

обчислення. Обчислення середнього для згрупованих і незгрупованих даних. 

Зважування середнього. Властивості незваженої середньої. Застосування 

середнього. Принцип порядкового розташування. Обчислення медіани для 

згрупованих і незгрупованих даних. Медіана дискретних даних. Квантилі і інші 

заходи усереднювання в якості нормуючих критеріїв. Мода або імовірнісне 

середнє, правила обчислення моди. Оцінка моди і бімодальність. Значення моди і 

медіани в соціологічних дослідженнях. Порівнянність середніх. Вибір середнього 

залежно від мети усереднювання, виду розподілу і технічних міркувань, 

особливостей обчислення того або іншого середнього. Порівняльні 

характеристики середніх. 
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Тема 4. Характеристики розсіяння(дисперсія, середнє квадратичне 

відхилення коефіцієнт варіації) 

Дисперсія і середнє квадратичне відхилення. Заходи протяжності, проміжні 

діапазони і вимір розмаху варіації. Відхилення від середнього як міра варіації. 

Вибір норми і побудова міри варіації. Середнє лінійне відхилення. Коефіцієнт 

варіації. Квадратичні відхилення як міра варіації. Обчислення середнього 

квадратичного відхилення. Характеристики середнього квадратичного 

відхилення. Варіація якісних змінних. Коефіцієнт якісної варіації. Елементарне 

нормування. Інші коефіцієнти якісної варіації : процентні стосунки, пропорції, 

міри(коефіцієнти), індекс. Нормування за допомогою підкласифікації. 

 

Тема 5. Перевірка процедури первинного вимірювання на надійність з 

використанням математичних методів 

Основні показники надійності виміру в соціологічній практиці. Основні 

математичні процедури перевірки шкал на надійність. Правильність вимірювання: 

виявлення систематичних помилок. Стійкість виміру : показник абсолютної 

стійкості (W), середня квадратична помилка, відносні показники помилок. 

Обґрунтованість вимірювання як завершальний етап підтвердження надійності 

вимірювання. 

 

Змістовний модуль 2 

«Вимірювання зв'язку між ознаками з використанням математичних 

методів» 

 

Тема 6. Нормальний розподіл як модель варіації. Критерії лінійного 

взаємозв'язку 

Поняття нормального частотного розподілу. Закон розподілу. Приклади 

соціальних явищ, що описуються нормальним, біномним і пуассоновим 

розподілом. Характеристики нормальної кривої. Стандартне відхилення. 

Обчислення нормованого відхилення. Особливості емпіричних розподілів 

(асиметрія) і порівнянність середніх величин. Порівняння емпіричних і 

теоретичних розподілів. Необхідність і можливості такого порівняння. Критерій 

лінійного взаємозв'язку Хі-квадрат.  

 

Тема 7. Статистична гіпотеза. Перевірка статистичних гіпотез при 

аналізі соціологічних даних 

Вибірковий розподіл і помилки вибірки. Побудова довірчого інтервалу 

(велика вибірка). Деякі актуальні проблеми вибірки. Нестабільність генеральної 

сукупності. Гетерогенність соціального універсуму. Перевірка статистичних 

гіпотез і порівнянні оцінки. Принцип перевірки нуль-гіпотези. Оцінка 

персонального ризику. Інші застосування нуль-гіпотези. Порівняння двох 

процентних стосунків. Порівняння трьох або більше процентних стосунків. Хі-

квадрат як тест значущості. 
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Тема 8. Міри взаємозв'язку для інтервального рівня вимірювання. 

Кореляційний аналіз. Рівняння регресії 

Поняття статистичного зв'язку. Особливості сприйняття принципу взаємної 

зв'язаності. Види функціональної залежності соціальних ознак. Кореляційне поле 

як форма графічного представлення кореляційної залежності. Види кореляційного 

розсіювання. Скедастичність (варіабельна). Кореляційна таблиця як форма 

представлення згрупованих даних. Необхідність загальної міри кореляції. 

Відхилення від середнього арифметичного: з'ясовні і нез'ясовні залишкові 

відхилення. Вимір лінійної кореляції. Обчислення нахилу лінії регресії. 

Коефіцієнт детермінації. Порівняння і . Розрахункові формули: незгруповані і 

згруповані дані. Призначення кореляційної таблиці. Коефіцієнт кореляції як міра 

тісноти, типу і напряму зв'язку між двома ознаками. Рівняння регресії. 

 

Тема 9. Кореляційне відношення. Нелінійна регресія. Множинна і 

одинична кореляція 

Особливості нелінійної регресії. Обчислення кореляційного відношення. 

Порівняння статистичних показників. Умови використовування критерію 

кореляційного відношення. Принципи інтерпретації кореляційного відношення. 

Обережності в застосуванні критерію . Види нелінійної форми зв'язку. Кореляція 

між двома і більше величинами. Одинична та множинна регресії. Множинна 

кореляція. 

 

Тема 10. Кореляція рангів: коефіцієнт r s  

Вимірювання взаємозв'язку ознак за допомогою рангів. Метод кореляції 

рангів (r s  )  коефіцієнт Спірмена. Техніка обчислення коефіцієнта Спірмена у 

разі об'єднаних рангів. Кореляція між впорядкованими змінними. Аналіз і 

корисність r s  інтерпретація коефіцієнтів рангової кореляції. Міра 

відповідності для трьох і більше рангових рядів  коефіцієнт множинної кореляції 

ознак для порядкового рівня вимірювання.  

  

Тема 11. Коефіцієнт взаємної зв'язаності. Деякі загальні принципи 

інтерпретації коефіцієнтів кореляції 

Особливості обчислення коефіцієнта множинної кореляції для номінального 

рівня виміру. Коефіцієнт взаємної зв'язаності Пірсона (С) : основні 

характеристики і принципи обчислення. Соціологічний і статистичний сенс 

кореляції : випадковий зв'язок; безглузда кореляція; кореляція як доказ наявності 

причини і наслідку; кореляція як міра загальних чинників; неправдива кореляція. 

Причини використання великої кількості критеріїв кореляції: вид залежності; 

форма представлення даних; необхідна міра точності; оборотність індексів. 

«Пастки» при інтерпретації кореляції : зміщення в часі; заходи кореляції, що 

застосовуються до неоднорідних даних; визначеність індексу; кореляція між 

синоптичними заходами. Загальні соціологічні принципи інтерпретації 

коефіцієнтів кореляції. 
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Змістовний модуль 3 

«Математичні процедури в мережевому аналізі і аналізі соціометричних 

даних» 

 

Тема 12. Елементи теорії графів в мережевому аналізі 

Мережевий аналіз як метод планування робіт проектного характеру. 

Мережевий аналіз в управлінській діяльності: визначення вірогідної тривалості 

виконання робіт, їх вартості, можливих розмірів заощадження часу; виявлення 

того, виконання яких операцій не можна відстрочити, не затримавши при цьому 

термін виконання проекту в цілому і т. п. Складання списку операцій і 

необхідність ілюстрації їх логічної послідовності. Деякі поняття теорії графів: 

вершина, дуга, граф, орієнтований граф, навантажений граф. Стрілочні і вершинні 

графи. Аналіз критичного шляху із застосуванням графів. Метод прогнозного 

графа і його застосування в соціологічних дослідженнях і управлінській практиці.  

 

Тема 13. Обробка даних у соціометричному дослідженні: обчислення 

індексів, побудова соціограм 

Соціометрія як метод вивчення стосунків в малих групах. Соціологічна 

специфіка даних, отриманих в ході соціометричного дослідження. Матриця даних 

виду "об'єкт-об'єкт". Бінарні стосунки. Візуалізація соціометричних даних. 

Соціограми: групові і індивідуальні; соціограми-мішені і конвенціональні 

соціограми. Карта-монограма - зображення стосунків кожного члена групи з 

іншими її учасниками. Представлення даних соціометрії у вигляді індексів. 

Персональні індекси: індекс соціометричного статусу члена групи, його емоційної 

експансивності, об'єму інтенсивності, а також концентрації взаємодії з іншими 

членами та ін. Групові індекси: індекс рівня благополуччя взаємовідносин в групі, 

індекс групової згуртованості та ін. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви тем 

Денна форма Заочна форма 
 

усього 

у тому числі  

усього 

у тому числі 

л п лаб с. р. л п лаб с. р. 

Модуль 1. Застосування процедур математичної статистики в емпіричній соціології. Числові характеристики вибірки 

Тема 1. Основні принципи вимірювання в соціології. Типи змінних 17 4 4 --- 9 21 4 4 --- 13 

Тема 2. Перехресна класифікація. Графічне представлення 

соціологічної інформації 

17 4 4 --- 
9 

16 2 2 --- 12 

Тема 3. Характеристики положення (середнє арифмю, мода, медіана) 18 4 4 --- 10 20 4 4 --- 12 

Тема 4. Характеристики розсіяння (дисперсія, середнє квадратичне 

відхилення, коефіцієнт варіації) 

18 4 4 --- 10 20 4 4 --- 12 

Тема 5. Перевірка процедури первинного вимірювання на надійність 

з використанням математико-статистичних методів 

18 4 4 --- 10 16 2 2 --- 12 

Разом за модулем 1 88 20 20 --- 48 93 16 16 --- 61 

Модуль 2. Вимірювання зв'язку між ознаками з використанням математичних методів 

Тема 6. Нормальний розподіл як модель варіації. Критерії лінійного 

взаємозв'язку 

18 4 
4 --- 

10 16 2 2 --- 12 

Тема 7. Статистична гіпотеза. Перевірка статистичних гіпотез при 

аналізі соціологічних даних 

18 4 4 --- 10 20 4 4 --- 12 

Тема 8. Міри  взаємозв'язку для інтервального рівня вимірювання  18 4 4 --- 10 20 4 4 --- 12 
Тема 9. Кореляційне відношення. Нелінійна регресія.  Множинна і 

одинична кореляції 

18 4 4 --- 10 16 2 2 --- 12 

Тема 10. Кореляція рангів: коефіцієнт rs  18 4 4 --- 10 16 2 2 --- 12 

Тема 11. Коефіцієнт взаємної спряженості. Деякі загальні принципи 

інтерпретації коефіцієнтів кореляції 

18 4 
4 

--- 10 16 2 2 --- 12 

Разом за змодулем 2 108 24 24 --- 60 104 16 16 --- 72 

Модуль 3. Методичні основи визначення собівартості продукції підприємства 

Тема 12. Обробка даних в соціометричному дослідженні: 

обчислення індексів, побудова соціограма 

22 6 6 --- 10 23 4 4 --- 15 

Тема 13. Елементи теорії графів у мережевому аналізі 22 6 6 --- 10 22 4 4 --- 14 

Разом за модулем 3 44 12 12 --- 20 43 8 8 --- 29 

 240 56 56 --- 128 240 40 40 --- 160 
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5. Теми практичних занять 

№ 

з/п Назва теми 
Кількість 

годин 

денна заочна 

1 Основні принципи вимірювання в соціології. Типи змінних 
- Поняття вимірювання в соціології. Методологічні основи 

вимірювань в соціології. Методи вимірювання. Рівні 

вимірювання.  

- Шкала як еталон вимірювання. Номінальна, порядкова, 

напівпорядкова, інтервальна шкали і шкала відносин, їх 

особливості. Можливості вимірювання для кожної з шкал.  

- Види помилок вимірювання. 

- Типи змінних. 

- Особливості статистичних рядів в ході вимірювання 

соціологічної інформації. 

4 

 

 

 

 

 

4 

2 Перехресна класифікація. Графічне представлення 

соціологічної інформації 

- Типи перехресної класифікації соціологічної інформації та 

їх інтерпретація. Особливості побудови і аналізу 

динамічних рядів. 

- Кумулятивні динамічні ряди. Можливості використання 

співпадаючих тенденцій розвитку соціальних процесів в 

ході математико-статистичного аналізу.  

- Призначення графіка. Загальні принципи побудови 

графіків (гістограма, полігон, кумулята).  

- Відображення двох, трьох і більше полігонів на одному 

графіку. Можливості «ЕХСЕL» при побудові різних видів 

графіків.  

- Графіки якісних даних: діаграма смуг; кругова діаграма – 

гартівська діаграма; статистична карта; часові діаграми; 

багатозначний графік. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

3 Характеристики положення (середнє арифметичне, мода, 

медіана, ін.) 

- Основні числові характеристики аналізу одновимірного 

розподілу: максимум; мінімум; особливості вибору поняття 

середнього.  

- Обчислення середнього арифметичного (для згрупованих і 

незгрупованих даних). 

- Обчислення медіани для згрупованих і незгрупованих 

даних. Медіана дискретних даних.   

- Обчислення моди для згрупованих і незгрупованих даних. 

- Приклади визначення інших характеристик положення у 

вибірковому соціологічному дослідженні 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

4 

4 Характеристики розсіяння (дисперсія, середнє квадратичне 

відхилення, коефіцієнт варіації) 

- Середнє лінійне відхилення (d cp ).  

- Обчислення дисперсії та середнього квадратичного 

 

4 

 

4 
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відхилення ( ). Характеристики середнього 

квадратичного відхилення.  

- Відхилення від середнього як міра варіації. Обчислення 

коефіцієнту варіації.  

- Варіація якісних змінних. Обчислення коефіцієнту якісної 

варіації.  

- Елементарне нормування. Приклади інших коефіцієнтів 

якісної варіації: процентних відношень, пропорцій, 

ступеней, індексів.  

5 Перевірка процедури первинного вимірювання на надійність з 

використанням математико-статистичних методів. 

- Основні показники надійності вимірювання у соціологічній 

практиці. Математичні процедури перевірки шкал на 

надійність.  

- Правильність вимірювання, виявлення систематичних 

помилок. 

- Стійкість вимірювання: показник абсолютної стійкості W, 

середня квадратична помилка, відносні показники 

помилок. 

- Обґрунтованість вимірювання як завершальний етап 

підтвердження надійності вимірювання. 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

2 

6 Нормальний розподіл як модель варіації. Критерії лінійного 

взаємозв'язку 

- Поняття нормального частотного розподілу. Характеристики 

нормальної кривої.  

- Стандартне відхилення. Обчислення нормованого 

відхилення.  

- Особливості емпіричних розподілів (асиметрія).  

- Критерій лінійного взаємозв'язку.  

- Інші заходи характеристик одномірного розподілу. 

- Порівнянність середніх величин.  

- Порівняння емпіричних і теоретичних розподілів. 

Необхідність і можливості такого порівняння. 

4 

 

 

 

 

 

2 

7 Статистична гіпотеза. Перевірка статистичних гіпотез при 

аналізі соціологічних даних 

- Формулювання та перевірка статистичних гіпотез. 

Порівнянні оцінки.  

- Принцип перевірки нуль-гіпотези. Хі-квадрат як тест 

значущості. Обчислення Хі-квадрат.  

- Нуль-гіпотеза: деякі сучасні проблеми. 

4 

 

 

 

4 

8 Міри  взаємозв'язку для інтервального рівня вимірювання 

- Приклади кореляційних таблиць: техніка групування. 

- Вимірювання лінійної кореляції, обчислення нахилу лінії 

регресії.  

- Коефіцієнт кореляції як міра тісноти, типу і напрямку 

зв'язку між двома ознаками.  

- Рівняння регресії. 

 

4 

 

 

 

4 
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9 Кореляційне відношення. Нелінійна регресія. Множинна і 

одинична кореляції 

- Особливості нелінійної регресії.  

- Обчислення кореляційного відношення ( 2 ).  

- Порівняння статистичних показниківr
2

 та 2 .   

- Кореляція між двома і більше величинами. 

- Приклади одиничної та множинної регресії.  

- Приклади множинної кореляції. 

4 

 

 

 

 

2 

10 
Кореляція рангів: коефіцієнт r s    

- Вимірювання взаємозв'язку ознак за допомогою рангів. 

- Обчислення коефіцієнту Спірмена у разі об'єднаних рангів.  

- Приклади обчислення коефіцієнту множинної кореляції 

якісних ознак.  

- Інтерпретація коефіцієнтів рангової кореляції. 

4 

 

 

 

2 

11 Коефіцієнт взаємної спряженості. Деякі загальні принципи 

інтерпретації коефіцієнтів кореляції 

- Коефіцієнти взаємної спряженості для вимірювання зв'язку 

між якісними ознаками.  

- Обчислення коефіцієнту спряженості К. Пірсона (С).  

- Загальні принципи інтерпретації коефіцієнтів кореляції. 

4 

 

 

2 

12 Обробка даних в соціометричному дослідженні: обчислення 

індексів, побудова соціограма 

- Соціометрія як метод вивчення відносин у малих групах. 

Соціологічна сутність даних, отриманих в ході 

соціометричного дослідження.  

- Нові методики соціометричного збору даних.  

- Структура даних, зібраних методом соціометричного 

опитування.  

- Бінарні відносини.  

- Побудова соціограм. Обчислення соціометричних індексів та 

їх інтерпретація 

6 4 

13 Елементи теорії графів у мережевому аналізі 

- Мережний аналіз як метод планування робіт проектного 

характеру, його значення в управлінській діяльності.  

- Завдання, які вирішуються за допомогою теорії графів (про 

максимальний потік, мережевого планування і управління). 

- Основні поняття теорії графів. Приклади побудови графів.  

- Проблема максимальних шляхів і контурів графів. 

6 4 
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6. Самостійна робота 

№ 

з/п Назва теми 
Кількість 

годин 

денна заочна 

1 Основні принципи вимірювання в соціології. Типи змінних 

Підготувати письмові роботи за наступними темами:  

1) «Проблеми виміру в соціології»; 

2) «Типи змінних в соціологічному дослідженні». 

9 

 

13 

2 Перехресна класифікація. Графічне представлення 

соціологічної інформації 

1) Знайти дискретний ряд, що описує об'єкт дослідження 

(далі об'єкт). Побудувати для нього гістограму та кумуляту.  

2). Знайти безперервний ряд, який описує  об'єкт. 

Побудувати для нього гістограму, полігон та кумуляту. 

3). Здійснити візуалізацію даних конкретного 

соціологічного дослідження за допомогою таблиць і графіків. 

9 
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3 Характеристики положення (середнє арифметичне, мода, 

медіана, ін.) 

Для конкретно заданого дискретного і безперервного ряду 

обчислити:  1) середнє арифметичне, 2) моду (Мо), 3) медіану 

(Me). Проаналізувати отримані результати та зробити змістовний 

висновок. 

10 

 

 

12 

4 Характеристики розсіяння (дисперсія, середнє квадратичне 

відхилення, коефіцієнт варіації) 

Для конкретно заданого дискретного і безперервного ряду 

обчислити: 1) дисперсію ( ²), 2) середнє квадратичне відхилення 

( ), 3) коефіцієнт варіації (V), 4) Асиметрію (As).  Проаналізувати 

отримані результати та зробити змістовний висновок.  

 

 

10 

 

 

12 

5 Перевірка процедури первинного вимірювання на надійність з 

використанням математико-статистичних методів 

Перевірити надійність даних, отриманих в ході 

соціологічного дослідження:  

1) шляхом виявлення систематичних помилок;  

2) шляхом перевірки шкал на стійкість.  

Зробити відповідні висновки, у тому числі, відносно 

обґрунтованості процедури первинного вимірювання. 

 

 

 

10 

 

 

 

12 

6 Нормальний розподіл як модель варіації. Критерії лінійного 

взаємозв'язку 

1). За допомогою критерію Хі-квадрат визначити відповід-

ність заданого емпіричного розподілу теоретичному. Зробити 

відповідні виводи про вірогідність взаємозв'язку між ознаками.  

2). Обчислити Хі-квадрат для квадратної матриці. 

Проаналізувати результати.  

 

 

 

10 

 

 

 

2 

7 Тема 7. Статистична гіпотеза. Перевірка статистичних гіпотез 

при аналізі соціологічних даних 

1). Побудувати кореляційне поле. Сформулювати гіпотезу 

відносно зв'язку між ознаками.  

2) Сформулювати гіпотезу для конкретно заданого випадку, 

 

 

10 

 

 

12 



14 

 

  

здійснити її перевірку за допомогою критерію Хі-квадрат. 

8 Міри  взаємозв'язку для інтервального рівня вимірювання 

Знайти коефіцієнт кореляції (r) між ознаками Х та Y, 

скласти рівняння регресії ( R xy /
 ). Проаналізувати отримані ре-

зультати і зробити висновки  відносно сили й характеру зв'язку. 

 

 

10 

 

 

12 

9 Кореляційне відношення. Нелінійна регресія. Множинна і 

часткова кореляції 

1) Визначити наявність і силу зв'язку між ознаками Х та Y 

шляхом обчислення кореляційного відношення (
2

).   

2) Для конкретно заданого прикладу обчислити 

стандартизовані коефіцієнти регресії ( 1с та 2с  ).  

3) Для конкретно заданого прикладу визначити приватний 

коефіцієнт кореляції (
yr 1 2.

).  Проаналізувати отримані 

результати в контексті соціологічної науки, зробити відповідні 

висновки. 
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10 
Кореляція рангів: коефіцієнт r s    

Визначити рівень узгодженості між двома подіями, 

обчисливши коефіцієнт рангової кореляції Спірмена (rs). Зробити 

висновки.  

 

10 

 

12 

11 Коефіцієнт взаємної спряженості. Деякі загальні принципи 

інтерпретації коефіцієнтів кореляції 

1) Знайти тривимірний розподіл, який описує об'єкт 

дослідження і має якісний вимір.   

2). Знайти коефіцієнт Пірсона між значеннями I і II ознаками 

заданого прикладу. Проаналізувати отримані результати. 
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12 

12 Обробка даних в соціометричному дослідженні: обчислення 

індексів, побудова соціограма 

1) Для заданих прикладів прорахувати персональні і групові 

соціометричні індекси. Зробити відповідні висновки.  

2) Провести соціометрію в конкретній малій соціальній 

групі, побудувати соціоматрицю, соціограми, обчислити необхідні 

соціометричні індекси.  

Зробити відповідні висновки з виходом на рекомендації. На 

цій основі підготувати презентацію.  

 

 

 

 

 

10 15 

13 Елементи теорії графів у мережевому аналізі 

1) Скласти граф, що описує об'єкт дослідження (в графі 

повинно бути не менш, чим 7 вершин). Проаналізувати 

інтенсивність і спрямованість інформаційних потоків усередині 

графа, оцінити геометрію графа в цілому.  

2) Вибрати актуальну проблему, пов'язану з мережевим 

плануванням, побудувати граф (один або декілька), на цій основі 

описати шлях розв’язання цієї проблеми.  
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7. Індивідуальні завдання 

 

Індивідуальне науково-дослідне завдання (далі ІНДЗ) необхідне для 

систематизації, закріплення і розширення теоретичних і практичних знань з 

дисципліни «Методи аналізу соціологічних даних». ІНДЗ дозволяє здобувачам 

опанувати необхідні практичні навички при вирішенні конкретних практичних 

завдань, сприяє розвитку навичок самостійної роботи й оволодінню методикою 

ведення наукових досліджень, пов'язаних з темою ІНДЗ. 

Метою виконання ІНДЗ є закріплення і поглиблення теоретичного 

матеріалу і практичних навичок з питань використання математичних методів при 

обробці та аналізі даних соціологічного дослідження, особливостей застосування 

цих методів в конкретних випадках роботи з даними; вивчення вітчизняного та 

зарубіжного досвіду використання математичних методів в соціології. 

При виконанні ІНДЗ здобувач має продемонструвати вміння у сфері 

науково-дослідної діяльності, вміння використовувати відповідні (з огляду на 

поставлені соціологічні завдання) методи математики та математичної 

статистики, вміння творчого й оригінального вирішення актуальних завдань. 

ІНДЗ студенти виконують самостійно протягом вивчення дисципліни 

«Методи аналізу соціологічних даних» з проведенням консультацій з викладачем 

дисципліни відповідно до графіка навчального процесу. 

ІНДЗ припускає зміст наступних елементів наукового дослідження: 

- практична значущість; 

- комплексний і системний підходи до вирішення поставленого 

завдання; 

- використання сучасної дослідницької методології за темою 

індивідуального завдання; 

- застосування творчого підходу й відбиття власного бачення 

вирішення поставленого завдання. 

Практична значущість полягає в обґрунтуванні доцільності результатів 

роботи та можливості їх  застосування для потреб соціологічної практики. Під 

реальністю розуміється також і те, що робота за своїм змістом відповідає 

існуючим проблемам дослідницької практики соціолога, а її результати якої 

можуть бути використані для вирішення цих проблем. 

Комплексний і системний підходи використається для розкриття теми й 

полягають у тому, що предмет дослідження піддається всебічному розгляду: 

з’ясовуються пов’язані з ним теоретичні положення, практичні та аналітичні 

наробітки, шляхи поліпшення проблемних моментів тощо. При цьому необхідно 

дотримувати взаємозв'язку, послідовності й логічності викладу матеріалу. 

Використання сучасних теоретико-методологічних розробок за 

конкретною темою необхідне для проведення поглибленого аналізу й 

обґрунтування положень, що розкриваються у змісті роботи та пов’язані з 

предметом й об'єктом дослідження. Для цього треба відсилатися до сучасних 

вітчизняних й закордонних дослідницьких наробок. 

Вимоги до оформлення ІНДЗ. Обсяг роботи – до 8 друкованих сторінок 

шрифт Times New Roman, 14, полуторний інтервал; поля: 20 мм з усіх сторін. 
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Тему ІНДЗ здобувач обирає самостійно, орієнтуючись на варіанти, 

запропоновані викладачем, втім може сформулювати її самостійно, орієнтуючись 

на проблематику курсу.  Теми індивідуальних робіт не повинні повторюватися. 

Нижче наведено перелік варіантів тем ІНДЗ. Запропоновані формулювання тем не 

є незмінними. Студент може перефразувати обране формулювання, тим самими 

звузивши чи розширивши тему. 

 

Варіанти тем для написання ІНДЗ 

 

1. Приклади необхідності використання математичних методів в соціологічних 

дослідженнях. 

2. Основні види шкал і типи змінних в соціології. 

3. Правила обчислення моди і медіани: різні алгоритми та приклади. 

4. Візуалізація соціологічної інформації: обґрунтування необхідності та 

приклади. 

5. Правила графічної і табличної візуалізації результатів соціологічного 

дослідження (викладення змісту та ілюстрування прикладами). 

6. Характеристики положення у вибірковому соціологічному дослідженні: 

визначення, обґрунтування необхідності обчислення, відповідні формули та 

приклади їх використання. 

7. Характеристики розсіяння у вибірковому соціологічному дослідженні: 

визначення, обґрунтування необхідності обчислення, відповідні формули та 

приклади їх використання. 

8. Середнє квадратичне відхилення: від чого «відхиляється»? (на прикладах). 

9. Різні інтерпретації поняття «надійність»: загальне, математико-статистичне та 

власне соціологічне визначення. 

10. Роль математичних методів при перевірці процедури первинного  

вимірювання на надійність (на прикладах). 

11.  Основні характеристики нормального розподілу. 

12.  Чи може розподіл бути «не нормальним»? 

13.  Кореляція ознак: визначення, відповідні коефіцієнти, обґрунтування 

необхідності та конкретні приклади обчислення.  

14.  Зв'язок між ознаками та його інтерпретація з точки зору соціології.  

15.  Статистичні і нестатистичні гіпотези в соціологічному дослідженні: загальне 

та особливе. 

16.  Лінійна і нелінійна регресія: загальне та особливе. 

17.  Суть обчислювальних процедур вимірювання кореляції при лінійній і 

нелінійній регресії. 

18.  Пірсон К. та його вклад в емпіричну соціологію. 

19.  «Регресія», «кореляція», «детермінація», «зв'язаність»: визначення сутності 

понять. 

20.  Коефіцієнти кореляції, які використовувані при вивченні соціальних явищ і 

процесів: історія застосування. 

21. Опис та характеристики коефіцієнтів кореляції, які використовувані при 

вивченні соціальних явищ і процесів. 
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22.  Спирмен Ч. та його вклад у пошук взаємозв'язку між ознаками. 

23.  Поняття мікросоціології в роботах Дж. Морено. 

24.  Соціометрія як один із способів отримання інформації про взаємовідносини в 

малих соціальних групах. 

25.  «Соціономія» і «соціометрія» в розумінні Дж. Морено. 

26.  Математичні методи вивчення стосунків в малих групах. 

27.  Застосування торій графів в соціології. 

28.  Особливості побудови і типи графів. 

29.  Суть мережевого аналізу та його соціологічне призначення. 

30.  Застосування теорії графів у сфері соціального. 

 

Лекції проводяться з використанням наступних методів навчання: 

пояснювально-ілюстративний; репродуктивний; проблемний; евристичний; 

дослідницький. Супроводжуються мультимедійними презентаціями. Під час 

практичних занять у навчальному процесі використовуються наступні методи: 

дискусії, розв’язання ситуаційних завдань та проблемних ситуацій,  кейс-методи. 

При організації самостійної роботи студентів перевага надається опрацюванню 

наукової літератури та роботі з формулами для рішення задач за проблематикою 

навчального курсу, для написання індивідуальних науково-дослідних робіт з 

подальшим публічним виступом у групі.  

 

8. Методи контролю 
 

Поточний контроль знань студентів проводиться під час практичних занять 

шляхом: 

-  усного опитування; 

- оцінки результатів виконання ситуаційних завдань і розв’язання 

проблемних ситуацій. 

Періодичний (обов’язковий) контроль проводиться у формі виконання 

модульних контрольних робіт (усього три роботи, по одній – за кожним модулем 

курсу) та виконання індивідуального завдання студента. 

Підсумковий контроль проводиться у формі заліку (наприкінці третього 

семестру) та екзамену (наприкінці четвертого семестру) 
 

9. Критерії оцінювання результатів навчання 
 

Робота на лекційному занятті. Всі лекції з даного курсу мають проблемно-

дискусійний характер, тому максимальну кількість балів отримують ті здобувачі, 

які постійно включені у дискусію. Ті з них, які включаються у дискусію 

несистематично, отримують середню кількість балів. Здобувачі, які не беруть 

участі у дискусії, втім демонструють уважність і не відволікаються від ходу лекції 

на сторонні справи отримують мінімальну кількість балів. 

Робота на практичному занятті оцінюється: 
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- по-перше, виходячи з того, чи проводив здобувач самостійну роботу для 

підготовки до цього заняття (самостійне засвоєння формул і алгоритмів на основі 

опрацювання декількох інформаційних джерел);  

- по-друге, виходячи з якості виконаної роботи (своєчасності і правильності 

розв’язання задач); 

- по-третє, за результатами активної участі у перебігу практичного заняття 

(якість відповідей на поточні запитання викладача, активність у обговоренні 

проблемних ситуацій тощо). 

Здобувач отримує максимальну кількість балів, якщо він:  

а) вільно оперує формулами та правильно розв’язує задачі; 

б) бере активну участь у дискусіях, що розгортаються на занятті, бере 

активну участь у виконанні ситуативних  завдань та розв’язанні проблемних 

ситуацій. 

Здобувач отримує середню кількість  балів, якщо він:  

не виконував попередньої самостійної роботи для підготовки до 

практичного заняття, втім під час заняття проявляє активність, розв’язує задачі, 

бере участь у дискусіях, розгорнуто і обґрунтовано відповідає на поточні 

запитання, бере участь у виконанні ситуативних завдань та розв’язанні 

проблемних ситуацій.  

Здобувач отримує мінімальну кількість балів, якщо він: 

не виконував попередньої самостійної роботи для підготовки до 

практичного заняття, не проявляє помітної активності під час заняття, втім 

демонструє уважність і не відволікається від ходу заняття на сторонні справи. 

Модульна контрольна робота виконується письмово і передбачає 

розв’язання 3-5 математико-статистичних задач.  

Максимальна кількість балів, яку здобувач може отримати за виконання 

модульної контрольної роботи складає 18 (третій семестр),  10 та 11 (четвертий 

семестр). 

Здобувач отримує максимальну кількість балів, якщо всі задачі розв’язано 

вірно, отримані відповіді мають розгорнуті обґрунтування. 

Здобувач отримує середню кількість балів, якщо всі задачі розв’язано вірно, 

втім не надано розгорнутих обґрунтувань для всіх отриманих відповідей.  

Здобувач отримує мінімальну кількість балів, якщо не всі задачі розв’язано 

вірно. 

Здобувач не склав модульну контрольну роботу, якщо йому не вдалося 

вірно розв’язати жодну задачу.  

Модульна контрольна робота є обов’язковим видом роботи для кожного 

здобувача. 

Кожен зі здобувачів має право бути допущеним до написання модульної 

контрольної роботи, не залежно від результатів поточного контролю.  

Індивідуальне завдання передбачає виконання здобувачем письмової  

роботи за конкретною темою, яка має науковий характер і ґрунтується на аналізі 

інформації з декількох наукових джерел.  

Індивідуальне завдання оцінюється максимально у 10 балів. 
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При виконанні завдання необхідно показати розуміння і знання основних 

математико-статистичних алгоритмів, оперування поняттями і категоріями, які 

застосовуються при математико-статистичному аналізі соціологічних даних. 

Максимальна кількість балів, яку може отримати здобувач за результатами 

поточного і періодичного (обов’язкового) контролю складає – 80 (за підсумками 

третього семестру) та 70 (за підсумками четвертого семестру). 

Здобувач допускається до складання заліку та іспиту за умови наступного 

мінімуму: 

1) виконання модульних контрольних робіт (1 – у третьому семестрі та 2 – у 

четвертому семестрі); 

2) виконання індивідуального завдання не менш ніж на 7. 

Передбачено, що виконання зазначених видів робіт забезпечує отримання 

мінімальної кількості балів – 25 (денна форма навчання) і 35 (заочна форма 

навчання), що і забезпечує допуск здобувача до проходження підсумкового 

контрою, який відбувається у виді заліку (за результатами третього семестру) та 

екзамену (за результатами четвертого семестру). 

Екзамен відбувається в усній формі і передбачає відповіді на два 

комплексні проблемно орієнтовані запитання і розв’язання однієї задачі. 

Здобувач отримує від 26 до 30 балів, якщо відповіді на запитання є 

самостійними і розгорнутими, він вільно оперує апаратом математичної 

статистики, відповідними формулами і алгоритмами, обґрунтовано відповідає на 

уточнюючі запитання екзаменатора (якщо такі виникають), впевнено демонструє 

навички використання отриманих знань на практиці, вірно розв’язав задачу і 

може пояснити отриманий результат. 

Здобувач отримує від 21 до 25 балів, якщо відповіді на запитання є 

самостійними та розгорнутими, він вільно оперує апаратом математичної 

статистики, відповідними формулами та алгоритмами, втім проявляє 

невпевненість у відповідях на уточнюючі запитання екзаменатора (якщо такі 

виникають), вірно розв’язав задачу, але не може повною мірою пояснити 

отриманий результат. 

Здобувач отримує від 16 до 20 балів, якщо відповіді на запитання є 

самостійними та достатньо розгорнутими, він в цілому оперує апаратом 

математичної статистики і основними формулами, відповідає на уточнюючі 

запитання екзаменатора на достатньому рівні, демонструє навички розв’язання 

задачі, втім плутається у алгоритмах та поясненнях. 

Здобувач отримує від 11 до 15 якщо відповіді на запитання є самостійними, 

він на достатньому рівні оперує апаратом математичної статистики, демонструє 

намагання самостійно розв’язати задачу, втім плутається у алгоритмах і  не має 

остаточної відповіді. 

Здобувач не склав іспит і отримав менш ніж 11 балів, якщо не дав жодної 

розгорнутої і обґрунтованої відповіді на основні запитання екзаменаційного 

білету, не оперує апаратом математично-статистики, на вміє застосовувати 

формули, розв’язувати задачі та пояснювати отримані результати.   

Залік відбувається в усній формі і передбачає відповідь на одне теоретичне 

запитання і розв’язання однієї задачі. 
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Максимальна кількість балів, яку здобувач може отримати – 20. 

Здобувач отримує від 16 до 20 балів, якщо відповідь на запитання є 

самостійною і розгорнутою, він вільно оперує апаратом математичної статистики, 

відповідними формулами і алгоритмами, впевнено демонструє навички 

використання отриманих знань на практиці, вірно розв’язав задачу і може 

пояснити отриманий результат. 

Здобувач отримує від 11 до 15 балів, якщо відповідь на запитання є 

самостійною та розгорнутою, він вільно оперує апаратом математичної 

статистики, відповідними формулами та алгоритмами, вірно розв’язав задачу, але 

не може повною мірою пояснити отриманий результат. 

Здобувач отримує від 6 до 10 балів, якщо відповідь на запитання є 

самостійною та достатньо розгорнутою, він на достатньому рівні оперує апаратом 

математичної статистики і основними формулами, демонструє навички 

розв’язання задачі, втім плутається у алгоритмах та поясненнях. 

Здобувач отримує від 1 до 5 балів, якщо відповідь на запитання є 

самостійною, він на достатньому рівні оперує апаратом математичної статистики, 

демонструє намагання самостійно розв’язати задачу, втім плутається у 

алгоритмах і  не має остаточної відповіді. 

Загальний рейтинг здобувача за навчальною дисципліною визначається 

шляхом додавання балів, отриманих за результатами підсумкового контролю 

(складання іспиту) до балів, отриманих за результатами поточного та/або 

періодичного контролю.  

 
10. Розподіл балів, які отримують здобувачі 

За результатами третього семестру 

Поточний контроль, в тому числі й самостійна 

робота 

Періодичний контроль 

Залік 
Су-

ма 

Зміст. модуль 1 
Зміст. 

 модуль 2 

Зміст.  

модуль 

3 

 

Модульна 

контрольна 

робота 

 

 

Індиві-

дуальне 

завдання 20 100 Т 

1 

Т 

2 

Т 

3 

Т

4 

Т 

5 

Т

6 

Т

7 

Т

8 

Т

9 

Т 

10 

Т 

11 

Т 

12 

Т 

13 

 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 18 10 

За результатами четвертого семестру 

Поточний контроль, в тому числі й самостійна 

робота 

Періодичний контроль 
Екза-

мен 

Су-

ма 
 

 

Модульні 

контрольні 

роботи 

 

 

 

Індиві-

дуальне 

завдання 

 

Зміст. модуль 1 
Зміст. 

 модуль 2 

Зміст.  

модуль 

3 

30 100 Т 

1 

Т 

2 

Т 

3 

Т

4 

Т 

5 

Т

6 

Т

7 

Т

8 

Т

9 

Т 

10 

Т 

11 

Т 

12 

Т 

13 

 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 10+11=21 10 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 

По шкалі 

ЕСТS 

Характеристика по 

національній шкалі 

По національній 

шкалі 

По шкалі 

ХГУ «НУА» 

 

А 

відмінне освоєння матеріалу, 

його оволодіння з незначними 

неточностями 

відмінно/ 

зараховано 

> 90 

 

В 

оволодіння матеріалом на 

рівні вище середнього з 

окремими помилками 

добре/ 

зараховано 

82-89 

 

C 

у цілому курс освоєний, але є 

деякі слабкі місця 

добре/ 

зараховано 

75-81 

 

D 

курс освоєний непогано, але зі 

значною кількістю недоліків 

задовільно/ 

зараховано 

66-74 

 

Е 

засвоєння матеріалу 

задовольняє мінімальним 

вимогам 

задовільно/ 

зараховано 

60-65 

 

FХ 

потрібно попрацювати, перш 

ніж перездати 

не задовільно/ 

не зараховано 

35-59 

 

F 

необхідна серйозна подальша 

робота, обов'язково повторне 

прослуховування курсу 

не задовільно/ 

не зараховано 

< 35 

 

«Відмінно» (>90 балів, А) одержують здобувачі, які всебічно, систематично 

і глибоко володіють навчально-програмовим матеріалом, вміють самостійно 

виконувати завдання, передбачені програмою, засвоїли основну і ознайомлені з 

додатковою літературою, яка рекомендована програмою. Оцінка «відмінно» 

виставляється здобувачам, які засвоїли взаємозв’язок основних понять 

дисципліни для професії, яку вони набувають, виявили творчі здібності і 

використовують їх під час вивчення навчально-програмного матеріалу. Проявили 

нахили до наукової роботи.   

 «Добре» (82-89 балів, В) – вище середнього рівня з кількома помилками 

заслуговують здобувачі, які повністю опанували навчально-програмний матеріал, 

успішно виконали завдання, передбачені програмою, засвоїли основну літературу, 

яка рекомендована програмою. Оцінка «добре» виставляється здобувачам, які 

показують систематичний характер знань з дисципліни і вміють самостійно 

поповнювати свої знання протягом всього навчання. 

 «Добре» (75-81 балів, С) – у загальному робота здобувачами виконана, але 

з певною кількістю помилок, її заслуговують здобувачі, які опанували навчально-
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програмний матеріал, успішно виконали завдання, передбачені програмою, 

засвоїли основну літературу, яка рекомендована програмою.  

 «Задовільно» (66-74 балів, D) заслуговують здобувачі, які знають основний 

навчально-програмний матеріал в обсязі, необхідному для подальшого навчання і 

використання його у майбутній професії, виконують завдання непогано, але зі 

значною кількістю помилок, ознайомлені з основною літературою, яка зазначена 

програмою. Оцінка «задовільно» виставляється здобувачам, які допустили на 

екзамені помилки під час виконання екзаменаційних завдань, але під 

керівництвом викладача вони знаходять шляхи їх подолання. 

 «Задовільно» (60-65 балів, E) заслуговують здобувачі, які знають основний 

навчально-програмний матеріал в обсязі, необхідному для подальшого навчання і 

використання його у майбутній професії, а виконання завдань задовольняє 

мінімальні критерії. 

 «Незадовільно» (35-59, FХ) виставляють здобувачам, які погано оволоділи 

навчально-програмним матеріалом, допускають велику кількість помилок під час 

виконання завдань, передбачених програмою. Оцінка «незадовільно» 

виставляється здобувачам, які не можуть продовжувати навчання або приступити 

до професійної діяльності після закінчення ЗВО без додаткових знань з цієї 

дисципліни. 

 «Незадовільно» (< 35 балів, F) виставляють здобувачам, які не оволоділи 

навчально-програмним матеріалом, допускають грубі помилки під час виконання 

завдань, передбачених програмою. Оцінка «незадовільно» виставляють 

здобувачам, які не можуть продовжувати навчання або приступити до 

професійної діяльності після закінчення ЗВО і яким необхідна подальша робота. 
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Рекомендовані літературні джерела 
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