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Анотації:
Розглянуто питання, пов'язані з 
використанням методів матема-
тичної статистики в спортивно-
педагогічній практиці. Доведена 
необхідність розкриття змісту і ме-
тодів нечислової статистики в про-
цесі обробки даних досліджень 
фахівців з фізичного виховання і 
спорту. Розроблено алгоритм ана-
лізу анкетних даних у спортивно-
педагогічних дослідженнях. Осно-
ву алгоритму складають таблиці 
спряженості. Наведений приклад 
реалізації запропонованого алго-
ритму з використанням даних ан-
кетного опитування студентів вузів 
фізкультурного профілю. Встанов-
лено наявність статистично зна-
чущого зв’язку між кваліфікацією 
спортсмена і його переконаннями 
про необхідність вивчення інфор-
маційних технологій.

Денисова Л.В., Усиченко В.В., Бишевец 
Н.Г. Алгоритм анализа анкетных данных 
в спортивно-педагогических исследова-
ниях. Рассмотрены вопросы, связанные с 
использованием методов математической 
статистики в спортивно педагогической 
практике. Доказана необходимость рас-
крытия содержания и методов нечисловой 
статистики в процессе обработки данных 
исследований специалистов по физическо-
му воспитанию и спорту. Разработан алго-
ритм анализа анкетных данных в спортив-
но педагогических исследованиях. Основу 
алгоритма составляют таблицы сопряжен-
ности. Приведенный пример реализации 
предложенного алгоритма с использовани-
ем данных анкетного опроса студентов ву-
зов физкультурного профиля. Установлено 
наличие статистически значимой связи 
между квалификацией спортсмена и его 
убеждениями о необходимости изучения 
информационных технологий.

Denisova, L.V., Usychenko V.V., 
Byshevets N.G. The algorithm of 
questionnaire data analysis in sports 
and pedagogical researches. Questions 
with the use of methods of mathematical 
statistics in sporting pedagogical practice 
are considered. The necessity of 
opening of maintenance and methods of 
unnumerical statistics is well-proven in the 
process of treatment of these researches of 
specialists on physical education and sport. 
The algorithm of analysis of questionnaire 
data is developed in sporting pedagogical 
researches. Basis of algorithm is made 
by the tables of attended. The example 
of realization of the offered algorithm with 
the use of information of the questionnaire 
questioning of students of higher institutes 
of athletic type is shown. A presence is 
set statistically to meaningful connection 
between qualification of sportsman and his 
persuasions about the necessity of study of 
information technologies.
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Вступ. 1

Сучасний розвиток теорії і методики фізичного 
виховання і спорту та інших спортивно-педагогічних 
дисциплін вимагає від дослідників все більш глибоких 
пізнань в області спортивної статистики, застосування 
якої в процесі підтвердження існуючих взаємозв’язків 
та встановлення нових закономірностей унеможлив-
лює отримання хибних наслідків дослідницької діяль-
ності. Дійсно, лише адекватне використання методів 
математичної статистики забезпечує наукове підґрун-
тя задекларованим умовиводам та дозволяє з певною 
мірою ймовірності робити припущення щодо очікува-
них результатів експерименту.

Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, 
що наряду із іншими напрямками прикладної 
статистики, спостерігається розвиток спортивної 
статистики, який обумовлює прискіплива увага з 
боку наукової спільноти до надійності результатів 
спортивно-педагогічних досліджень. 

Як небезпідставно вважають фахівці, якщо 
спостережувані дані не будуть коректно обробленими 
за допомогою методів математичної статистики, то 
дослідницька робота втрачає будь-який теоретичний 
і практичний сенс [9, c. 3].

Вивчення даних літературних джерел засвідчило, 
що наразі, за виключенням окремих спеціалістів, які 
наряду із стандартними статистичними процедурами 
розглядають також методи аналізу експертних оцінок 
[1, 6], фахівці зі спортивної статистики обмежують-
ся питаннями аналізу кількісних даних, а проблеми 
аналізу якісних показників досліджуваних процесів 
залишаються поза їх увагою [2, 3, 4, 9]. Внаслідок од-
нобічного підходу до оцінки результатів досліджень, 
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виникають окремі прогалини у питаннях математич-
ної обробки даних, які фахівці схильні пояснювати 
специфікою змісту навчання студентів фізкультурних 
факультетів [6]. Таким чином, з нашої точки зору, роз-
криття етапів аналізу об’єктів нечислової природи у 
спортивно-педагогічних дослідженнях являється сво-
єчасним і необхідним, а висвітлення методів такого 
аналізу допоможе відкрити перед фахівцями в області 
фізичного виховання і спорту нові можливості і пер-
спективи.

Зв’язок роботи із важливими науковими програ-
мами або практичними завданнями. Робота виконана 
згідно плану науково-дослідної роботи кафедри кіне-
зіології НУФВСУ по темі «Вдосконалення біомеханіч-
них технологій у фізичному вихованні і реабілітації з 
урахуванням індивідуальних особливостей моторики 
людини» (номер держреєстрації: 0111V001734).

Мета, завдання роботи, матеріал і методи. 
Дослідження було направлене на розробку алгорит-

му аналізу анкетних даних в спортивно-педагогічних 
дослідженнях. 

В ході дослідження нами були використані такі 
методи дослідження як аналіз науково-методичної і 
спеціальної літератури. 

Об’єктом дослідження стали методи дослідження 
об’єктів нечислової природи в спортивно-педагогічних 
дослідженнях, а предметом дослідження — етапи ана-
лізу анкетних даних.

Результати дослідження. 
В ході спортивно-педагогічних досліджень по-

декуди фахівцям доводиться покладатися на резуль-
тати анкетних даних, які відносяться до якісних по-
казників. Якщо у арсеналі дослідника знаходяться 
виключно результати анкетування, тобто дані отри-
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мані у номінальній шкалі, то їх подальший ґрунтов-
ний аналіз передбачає представлення анкетних даних 
у вигляді дихотомічних даних, де ствердній відповіді 
респондента присвоюється значення «1», а запере-
чній – «0». Оскільки, на відміну від числових даних, 
об'єкти нечислової природи не можна складати і мно-
жити на числа, не втрачаючи при цьому змістовного 
сенсу [5, с. 30], та для номінальних ознак являєть-
ся некоректним використання такої міри розкиду як 
дисперсія, яка використовуються для інтервальних 
шкал, та квантільний розмах, що використовується 
для порядкових шкал [7, c. 121], виникає питання, 
яким чином можна дослідити зв'язок між номіналь-
ними показниками. 

Аналіз науково-методичної і спеціальної літерату-
ри дозволив встановити, що для аналізу анкетних да-
них спеціалістами пропонуються специфічні методи 
аналізу зв’язків між номінальними ознаками [5, 7, 8].

Оскільки процедура встановлення долі респонден-
тів, які так чи інакше відповіли на задане питання ши-
роко відома і традиційно використовується в процесі 
аналізу анкетних даних, зупинимось більш детально 
на методах аналізу взаємозв’язків між якісними озна-
ками, які недостатньо вивчені не тільки в сфері фізич-
ного виховання і спорту, а й загалом мало відображені 
у вітчизняній літературі [7, 2]. Одним із ключових ме-
тодів такого аналізу являється аналіз анкетних даних 
на основі таблиць спряженості. 

Починають аналіз таблиці спряженості встанов-
ленням, чи існує зв'язок між двома номінальними 
змінними. Для цього, насамперед, перевіряють ста-
тистичну гіпотезу про незалежність ознак за допомо-
гою коефіцієнту квадратичної спряженості 2|  , який 
розраховується за формулою:

 

 (1),

де  2|  – коефіцієнт квадратичної спряженості, N 
– загальна кількість частот,  nij – відповідні частоти, 
які стоять на перетині i-го рядка і j-го стовпця, .ni   – 
маргінали по рядках, .n j   – маргінали по стовпцях, c, 
r – число градацій розглядуваних ознак.

При цьому очікувана теоретична доля має бути не 
меншою 5, а у випадку невиконання означеної умови, 
слід зменшити число градацій у таблиці [7, с. 154]. 
Необхідно звернути увагу, що розглядуваний критерій 
не гарантує наявність зв’язку та не вимірює його 
величину. Як зазначають фахівці, вказаний критерій 
або свідчить про те, що емпірія не дає підстав 
сумніватися у відсутності зв’язку, або, навпаки, дає 
привід для сумнівів [7, с.155].

Також вивчення взаємозв’язків між номінальни-
ми ознаками проводиться за допомогою коефіцієнту 
зв’язку, заснованого на поняттях ентропії. Встанов-
лення, наскільки вивчення однієї ознаки зменшує не-
визначеність в знанні іншої, відбувається за допомо-
гою інформаційного критерію, який обчислюється за 
формулою:
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де  I
2| – інформаційний критерій.

Для оцінки зв'язку між якісними показниками ви-
користовуються коефіцієнти, які дозволяють порів-
нювати між собою різні таблиці за силою зв'язку між 
ознаками. Серед запропонованих коефіцієнтів най-
більш поширеними є коефіцієнти Пірсона, Чупрова 
та Крамера, які приймають значення в інтервалі [0, 1] 
та розраховуються на основі критерія  2|  :
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Оскільки ознаки вважають зв’язними у випадку, 
коли значення однієї ознаки дозволяє передбачити 
значення іншої, вивчаючи зв’язки між номінальними 
ознаками також використовують коефіцієнти зв’язку, 
які базуються на моделях прогнозу [7, c. 158]. Зокрема, 
з метою оцінки відносного скорочення помилки 
прогнозу значення однієї змінної при врахуванні 
іншої змінної застосовують показник лямбда (m), який 
засновано на модальному прогнозі. Вплив рядкової 
ознаки на стовпцеву та стовпцевої ознаки на рядкову 
встановлюється за формулами:
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де  m – симетричні міри зв’язку,

 m r – дозволяє оцінити, наскільки Х дозволяє пе-
редбачити Y,

 mc– дозволяє оцінити, наскільки Y дозволяє пе-
редбачити Х.

З іншого боку, для оцінки зв’язку між якісними 
ознаками використовують коефіцієнти, засновані на 
пропорційному прогнозі, серед яких τ-коефіцієнти. Ко-
ефіцієнт τс порівнює випадковий, пропорційний про-
гноз ознаки Y з ознакою Х і розраховує умовне, про-
порційне передбачення класу Y, при припущенні, що є 
інформація про належність об'єкту до одного з класів 
ознаки Х і розраховується за формулою [8, с. 21]:
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де τ – асиметричний аналог m .
Таким чином, в ході проведеного дослідження, з 

огляду на ґрунтовні праці в області нечислової статис-
тики [5, 7, 8], нами було розроблено алгоритм аналізу 
анкетних даних в спортивно-педагогічних досліджен-
нях (рис. 1):

І. Знайти долю респондентів, які відносяться до 
певного класу.

ІІ. Зробити логічне припущення щодо наявності 
причинно-наслідкових зв’язків між досліджуваними 
ознаками Х та Y, які відповідають відповідям на певні 
питання, та перевірити його:
а) скласти таблиці спряженості;

оцінити зв’язок між Х та Y за критерієм • 2|  ;

оцінити зв’язок між Х та Y згідно з інформаційним • 
критерієм;

б) встановити напрям і характер залежності з викори-
станням відповідних коефіцієнтів;с

в) знайти стандартні помилки коефіцієнтів.
ІІІ. Оцінити відносне скорочення помилки прогно-

зу значення однієї змінної при врахуванні іншої змін-
ної [7, c. 158] за допомогою m-коефіцієнтів Гудмена-
Краскала.

IV. Оцінити, на скільки процентів зменшиться не-
правильний прогноз категорії ознаки Y для випадково 
взятого об’єкту при умовному пропорційному про-
гнозуванні в порівнянні з безумовним пропорційним 
прогнозом [8, c. 21].

Наведемо приклад реалізації запропоновано-
го алгоритму для аналізу результатів анкетування в 
спортивно-педагогічних дослідженнях. В результаті 
опитування спортсменів, які навчаються у внз, було 
встановлено їх відношення до вивчення можливостей 
застосування інформаційних технологій (ІТ) в фізич-
ному вихованні і спорті в залежності від кваліфікації 

Таблиця 1
Необхідність вивчення можливостей інформаційних технологій в фізичному вихованні і спорті

Кваліфікація Вивчення необхідне Всьоготак ні
І розряд 6 18 24

КМС 15 12 27
МС 34 5 39

Всього 55 35 90

Таблиця 2
Результати аналізу анкетних даних

Статистичні показники Числове
значення Висновки

2| 24,67 Існують підстави сумніватися у відсутності зв'язку 
між ознаками (р<0,05)

Інформаційний коефіцієнт,
 I

2| 13,16 Існує зв'язок між кваліфікацією спортсмена і його 
відношенням до вивчення ІТ (р<0,05)

Коефіцієнт Пірсона, Р 0,46 На 21,5% кваліфікація спортсмена впливає на його 
відношення до вивчення ІТ

Коефіцієнт Чупрова, Т 0,37 На 13,7% кваліфікація спортсмена впливає на його 
відношення до вивчення ІТ

Коефіцієнт Крамера, К 0,52 На 27,4% кваліфікація спортсмена впливає на його 
відношення до вивчення ІТ

Оцінка дисперсії статистики D 2|  26,17

Стандартна помилка Р, Sp 0,04 0,39≤Р≤0,54

Стандартна помилка Т, ST 0,03 0,31≤Т≤0,43

Стандартна помилка К, SK 0,05 0,42≤К≤0,63

mc
0,343 Знаючи кваліфікацію, можна на 34,3% точніше перед-

бачити його відношення до вивчення ІТ

 m r
0,255 Відхилення ставлення до ІТ складає 25,5%

 m 0,291 Симетрична міра зв’язку рівна 29,1%

τс 0,274
На 27,4% зменшиться неправильний прогноз щодо 
ставлення спортсмена до ІТ за умови знання його 
кваліфікації
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Рис. 2. Алгоритм аналізу анкетних даних в спортивно-педагогічних дослідженнях  
(при умові більше двох градацій категорій)

спортсмена і побудована відповідна їм частотна та-
блиця (табл. 1).

Результати аналізу анкетних даних згідно із за-
пропонованим алгоритмом представлені в таблиці 
(табл. 2).

Як бачимо з наведеної таблиці, дані, отримані в 
номінальній шкалі, в тому числі анкетні дані, мож-
на детально аналізувати завдяки засобам нечислової 
статистики.

Висновки.
Вивчаючи результати опитування спортсменів 

стосовно їх ставлення до вивчення можливостей за-
стосування ІТ у фізичному вихованні і спорті, було 
встановлено наявність статистично значущого зв’язку 
між кваліфікацією спортсмена і його переконання-
ми про необхідність вивчення ІТ (р<0,05). Зв'язок 
між кваліфікацією і переконаннями спортсменів ви-
явився достатньо сильним: близько 20% кваліфікація 

спортсмена впливає на його відношення до вивчення 
ІТ. Дослідження показало, що знаючи кваліфікацію 
спортсмена, можна на 34,3% точніше передбачити 
його відношення до вивчення ІТ. При цьому відхи-
лення ставлення до ІТ складає 25,5%, а симетрична 
міра зв’язку складає 29,1%. Встановлено, що на 27,4% 
зменшиться неправильний прогноз щодо ставлення 
спортсмена до ІТ за умови знання його спортивної 
кваліфікації.

Спеціалісти сходяться в думці про необхідність 
розширення знань у області спортивної статистики, 
оскільки якість спортивно-педагогічних досліджень 
напряму залежить від використовуваних методів ана-
лізу емпіричних даних. 

В результаті проведеного дослідження розроблено 
алгоритм аналізу анкетних даних на основі таблиць 
спряженості при умові більше двох градацій змінних. 
На основі запропонованого алгоритму наведено при-

Аналіз анкетних даних

Знайти долю респондентів, які  
відносяться до певного класу

Розрахувати I
2|

Скласти таблиці спряженості

Встановлення  
залежності між Х та Y   

Знайти 2| крит

Порівняти 
I
2|  і 

2| крит

ні   

Розрахувати  
коефіцієнт  

Пірсона   

ні   

Розрахувати  2| факт 

Залежність є? 

Встановлення напряму  і 
характеру залежності 

Розрахувати  
коефіцієнт  
Чупрова   

так   

Розрахувати  
коефіцієнт  
Крамера   

Знайти стандартні помилки коефіцієнтів  

Залежність тісна?   

Побудувати коефіцієнти m-коефіцієнтів Гудмена-Краскала.

так   

Побудувати   

Висновки   

τ-коефіцієнти   

Знайти 2| крит

Порівняти 
2| криті 2| факт
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ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

клад аналізу результатів опитування спортсменів, в 
ході якого встановлено, що відношення спортсменів 
до вивчення можливостей ІТ в фізичному вихованні і 
спорту статистично значуще залежить від його квалі-
фікації (р<0,05).
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