Тема 6. Дослідження здорового способу шиття.
ПЛАН
Анкетування як метод дослідження здорового способу життя.
Спеціфіка опитування при дослідженні здорового
способу життя.
Тестування як метод дослідження здорового способу життя.
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Методи опитування, до яких відносяться бесіда, інтерв'ю і анкетування, є
інструментом соціологічних досліджень, звідки вони і були запозичені
педагогами та психологами. Опитування як метод збору інформації займає
одне з провідних місць в педагогічних дослідженнях, тому що: 1) вербальна
інформація за своїм змістом багатовимірніша, ніж невербальна; 2) ця
інформація піддається кількісній обробці; 3) використання опитувального
методу потребує економічно невеликих витрат; 4) опитування як
універсальний метод придатний для збору інформації у різних сферах
педагогічної дійсності. Такі методи використовують як розвідувальні (на
початку дослідження) і як уточнюючі (в його підсумку). Бесіда, інтерв’ю усне опитування, а анкетування — письмове. Для проведення опитування
попереднього вирішення вимагають такі проблеми: по-перше, об'єм і, подруге, однорідність вибірки. Опитування буде ненадійним, якщо ним
охоплено невелика кількість осіб і якщо вони суттєво різняться за

параметрами, що вимірюються. По-третє, завжди існує проблема
репрезентативності вибірки, тобто можливості розповсюдження висновків,
отриманих при вивченні частини (вибірки), на ціле (генеральну сукупність).
Всі види опитування поділяються на ті, що мають певну програму
(план, опитувальник) і вільні (безпрограмні). Вільні опитування проводяться
на початку дослідження, коли необхідно продумати до кінця мету, задачі і
гіпотезу, висунути і обґрунтувати наукову проблему. Опитування
проводиться з урахуванням наступних етапів: адаптація, досягнення
поставленої мети, зняття напруги. У процесі адаптації реалізуються два
важливих завдання: створення у респондента позитивної мотивації для
відповіді на питання і налаштування його на дослідження. Етап адаптації
складається зі звернення і декількох запитань. Звернення — зав'язка, початок
опитування, момент досить відповідальний. Від початку багато в чому
залежить достовірність інформації. У зв'язку з цим не рекомендується
задавати основні запитання відразу, без адаптації. Необхідно підготувати
респондента до бесіди психологічно.
На етапі досягнення поставленої мети відбувається збір інформації. В цей
період задаються основні запитання.
У процесі опитування може нагромаджуватися і негативна
психологічна напруга, у зв'язку з чим перед завершенням необхідно
спробувати згладити це враження, зняти стрес. Для цього рекомендується в
кінці опитування ставити функціонально-психологічні запитання, які не
спрямовані на збір важливої інформації.
За метою розрізняють питання змістовні (основні) і функціональні
(неосновні). Змістовні спрямовані на отримання інформації про явища і
взаємозв'язки.
Функціональні
використовуються
для
оптимізації,
впорядкування перебігу опитування. Основні питання спрямовані на збір
інформації про зміст досліджуваного явища. Неосновні — на виявлення
адресата основного питання (питання-фільтри), перевірку щирості відповідей
(контрольні питання).
Розрізняють декілька видів функціональних питань: 1) функціональнопсихологічні, які використовують для зняття напруги; 2) питання-фільтри,
які задаються перед змістовними, щоб визначити, чи відноситься респондент
до тієї групи людей, для якої призначено питання; 3) контрольні питання, які
використовуються для перевірки даних; 4) підтримуючі питання, необхідні
для оптимізації проведення опитування.
Під час складання запитань педагог-дослідник повинен уникати раду

типових помилок, які значно знижують цінність отриманих даних, серед яких
варто відзначити такі:
приховані підказки бажаної відповіді;
надто деталізовані запитання;
складне та незрозуміле формулювання запитання;
двозначність запитань;
перевага закритих запитань, які в анкетах знижують можливість
якісного аналізу відповідей;
- відсутність логічного зв'язку та послідовності запитань.
Анкетування
Анкетування — проведення опитування у письмовій формі з
допомогою попередньо підготовлених бланків. Усне опитування (бесіда,
інтерв’ю) застосовується у тому випадку, коли охоплюється невелика
кількість людей, але, якщо при необхідно опитати декілька десятків, сотень
або тисяч людей за короткий проміжок часу, використовується письмове
опитування — анкетування. Анкета — методичний засіб для отримання
первинної соціологічної і соціально- педагогічної інформації на основі
вербальної комунікації. Анкета є набором питань, кожний з яких логічно
пов'язаний з основним завданням дослідження.
-

Отже, анкетування — метод збору первинного матеріалу у вигляді
письмового опитування великої кількості респондентів за допомогою
анкети.
Перший етап в розробці анкети — визначення її змісту. Складання
анкети полягає в перекладі основних гіпотез дослідження на мову запитань.
Якщо крім самої думки необхідно знати і її інтенсивність, то у
формулювання запитання включають відповідну шкалу оцінок.
Другий етап полягає у виборі потрібного типу запитань (відкритізакриті, основні-функціональні).
Третій етап в складанні анкети пов'язаний з визначенням
кількості і послідовності запитань.
Анкета застосовується при з'ясуванні думок, оцінки подій, виявлення
взаємостосунків, ставлення до видів діяльності і різних доручень. В анкеті
існує жорстка логічна структура. Питання спеціально підібрані, наперед
ретельно продумані, заздалегідь апробовані на невеликій групі респондентів
(5-6 чоловік).
Види анкет. Виділяються анкети-інтерв'ю, коли дослідник сам
заповнює анкету, уточнюючи думки співбесідника, виявляючи правильність

розуміння запитання, з'ясувавши мотиви відповіді. Поштова анкета —
відправляється поштою, в конверт закладається порожній конверт з
написаною зворотною адресою; пресова анкета — анкета публікується у
періодичному виданні (газета або журнал), і ті люди, що виявили бажання
дати на неї відповіді, після відповідного заповнення надсилають її поштою;
роздавальна анкета — анкета безпосередньо вручається дослідником
респонденту. Композиція анкети характеризується такою послідовністю
смислових розділів: 1) вступна частина; 2) основна частина; 3) демографічна
частина (паспортичка).
Вступна частина анкети — це звернення до опитуваного, у якому
вказується, яка організація або який науковий заклад проводить
анкетування, пояснюється мета дослідження і те, яким чином будуть
використані його результати, підкреслюється важливість участі
(відповіді) даного респондента, гарантується анонімність відповідей,
дається чіткий виклад припил заповнення анкети та способу її
повернення. Призначення вступної частини анкети полягає в тому, щоб
максимально в даних умовах добитися прихильності опитуваного,
зацікавити його темою опитування і пробудити щире прагнення взяти
участь в дослідженні.
Наприклад:
Шановний студенет!
Дослідження, у якому ми Вам пропнуємо взяти участь, 'Дозвіллєва діяльність сучасної молоді". Що таке дозвіллєва
діяльність? Які сучасні форми проведення дозвілля цікаві для
молоді? Ці та деякі інші питання ми хотіли б обговорити з Вами,
зважаючи на Ваш досвід та знання. Спостереження та думки
фахівців дозволяють змалювати загальну картину дозвіллєвої
діяльності сучасної молоді і окреслити основні шляхи її
покращення. А у цьому, без сумніву, ми з Вами дуже зацікавлені.
Якщо Вам буде цікаво ознайомитись з результаттами дослідження,
ми надамо Вам таку можливість.
Основна частина включає власне запитання. Головна мета першої
третини запитань — зацікавити опитуваного, схилити його до
співробітництва і сприяти поступовому і повному включенню респондента у
процес роботи над анкетою. Друга третина основної частини містить
найбільш складні запитання, що найчастіше спрямовані на виявлення
установок, оцінок тощо. Заключна частина основного тексту включає
найбільш інтимні та контрольні запитання, метою яких є поглиблення і
уточнення одержаної у попередніх питаннях інформації. У демографічній
частині анкети ("паспортичці") містяться питання, що стосуються

об’єктивного статусу особи (стать, вік, сімейне становище, професія, освіта
тощо).
Можна визначити такі основні правила побудови анкети:
1. В анкеті необхідно фіксувати лише найбільш суттєві питання,
відповіді на які дадуть інформацію, що необхідна для вирішення
завдань дослідження і яку неможливо одержати іншими
способами, крім анкетування.
2. Формулювання питань з точки зору мови, концептуального рівня і
семантичного значення повинна бути зрозумілою респондентові і
відповідати рівню його знань та освіти.
3. Питання повинні формулюватися так, щоб опитувані могли на них
відповісти в принципі.
4.Досліднику при формулюванні питань необхідно прагнути до
того, щоб усі запитання викликали позитивну реакцію респондента
і бажання дати повну і щиру відповідь.
5.Організація та послідовність запитань повинні бути
підпорядкованими одержанню найнеобхщнішої дня дослідження
інформації.
Отже, у процесі педагогічного дослідження необхідно застосувати
найбільш оптимальний комплекс методів, які дозволяли б одержувати
різносторонні відомості, відображати динаміку розвитку певних якостей,
аналізувати хід експериментально-педагогічного процесу, його результати і
умови. На розвідувальному етапі, на етапі перевірки експериментальних
даних цьому найкращим чином відповідають методи опитування (бесіда,
інтерв'ю, анкетування). Але обрані методи повинні відповідати об'єкту,
предмету і загальним завданням дослідження, сучасним принципам
наукового дослідження; етапу дослідження, гармонійно доповнювати інші
методи в єдиній методичній системі.
Тестування
Тестування — це стандартизоване вимірювання індивідуальних
відмінностей, властивостей, явищ. Застосування тестових методик у сфері
вивчення педагогічної дійсності є допоміжним способом і часто поєднується
з експериментом, спостереженням, опитувальними методиками, а в
дослідженнях діагностичного характеру - основним методом збору
емпіричного матеріалу для вирішення поставлених проблем.
Аналіз психолого-педагогічної літератури доводить, що існує велика
кількість визначень поняття "тест". Наприклад, у психологічному словнику
тест визначається як система знань, яка дозволяє виміряти рівень певної

психічної якості (властивості) особистості.
Інше, більш вузьке визначення тесту знаходимо у дослідженнях С.О.
Гуцановича, О.М.Радькова - стисле, стандартизоване випробування, яке
дозволяє кількісно виразити результат і дозволяє здійснити математичну
обробку.
На відміну від звичайного опитування тест є системою наперед
відібраних і перевірених на надійність висловлювань за допомогою
спеціальних експериментів.
Тест включає стандартизовані запитання та завдання, що мають певну
шкалу значень. Визначають такі основні сфери для проведення тестування:
1) освіта; б) професійна підготовка і відбір; в) психолого-педагогічне
консультування.
Процес тестування може поділятися на певні етапи:
- вибір тесту (визначається метою дослідження; залежить від

достовірності та надійності тесту);
- проведення тестування (визначається інструкцією до тесту);
- інтерпретація
результатів
(обумовлюється
системою
теоретичного обґрунтування предмету
дослідження).
Залежно від сфери досліджень К. Інгенкамп розрізняє такі види тестів:
1. Тести досягнень. 1.1.Тести розвитку.
Тести інтелекту.
Тести загальної результативності.
Тести шкільної успішності.
Спеціальні
тести, які визначають професійну
придатність та функціональні можливості.
2. Психометричні особистісні тести. 2.1.Особистісні структурні
тести. 2.2Тести на інтереси та установки. 2.3.Клінічні тести.
За класифікацією І.П.Підласого тести поділяються на:
6. Тести загальних розумових здібностей, розумового розвитку.
7. Тести спеціальних здібностей у різноманітних галузях діяльності.

2. Тести досягнень, успішності, академічних успіхів.
3. Тести для визначення певних якостей (властивостей) особистості
(пам’яті, мислення, характеру й ін.).
4. Тести
для
визначення
рівня
вихованості
(сформованості загальнолюдських, моральних,
соціальних і інших якостей).
Тести також можуть бути вербальними (словесні, смислові) та
невербальні (фігурні, намальовані).

В науково-педагогічній літературі визначаються такі ознаки тестів:
- об'єктивність, яка виключає вплив випадкових факторів під час

тестування;
- комплексність: тестування складається із завдань, які
підпорядковані певній цілісній сукупності;
- стандартизованість, що забезпечує єдність процедури проведення і
оцінки виконаного тесту.
За методикою виконання тестів виділяють рефлективний та верифікаційний
методи. Рефлективні тестові завдання підрозділяються на два види: 1)
елективні - завдання на вибір вірної відповіді із декількох поданих
альтернатив, встановлення логічного або іншого зв'язку; 2) інвективні —
завдання на доповнення, перетворення і на вільну форму відповіді.
Верифікаційний метод виконання тестових завдань передбачає відповідь
типу "так" — "ні".
Структурно тест складається з таких елементів: стандартної інструкції
про мету і правила виконання завдань; набору завдань; ключа шкалювання
(співвідношення пунктів завдань зі шкалами вимірюваних якостей, що
вказують, який пункт завдань до якої шкали належить); ключ кодування (дає
змогу підрахувати, скільки балів вносить у шкалу той або інший варіант
відповіді); ключ інтерпретації отриманого індексу.
Існує також низка вимог до застосування тестів:
-бути якомога коротшими, містити не більше одного речення;
-бути зрозумілими, сформульованими простими виразами,
наукових термінів та іншомовних слів;

без

-не містити натяків на правильну відповідь;
-відповіді на кожне запитання повинні мати однакову кількість
альтернатив;
- негативні та позитивні думки мають бути збалансованими;
- слід уникати зворотів з часткою «не», бо якщо респондент вибирає
- «неправильно», то це неминуче стає складним для розуміння,
пов’язаним з подвійним запереченням
-у кожному висловлюванні має стверджуватись щось одне.
Тести як засіб педагогічної діагностики дозволяють: 1) враховувати
індивідуальні особливості під час діагностування навчально-виховного
процесу; 2) за короткий час протестувати значну кількість осіб; 3)

зекономити час на обробку отриманих результатів за допомогою
використання ЕОМ; 4) забезпечити однакові умови для проведення
діагностування для великої кількості людей.
Окрім переваг є і недоліки тестування, які полягають у
можливості випадкових відповідей; наявності лише кінцевого
результату; неможливість простеження процесу, роздумів, логіки
відповіді; категоричність оцінювання.

