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Стандартні діаграми Форм Гугл, 
не завжди зрозумілі (приклади )





Результати анкетування з форми в таблицю Гугл
Для аналізу та підготовки демонстраційного матеріалу краще 
використовувати прив'язані до гугл форм таблиці, які акумулюють 
відповіді окремих респондентів у окремий рядок і аналітику 
лишається аналізувати відповіді за окремими питаннями, що 
містяться в окремих стовпцях



Результати анкетування в таблиці



Використання функцій електронних таблиць

Завантаження даних опитування бажано в окремий файл (для 
збереження вихідних даних недоторканими). 

=IMPORTRANGE(Адреса файлу; Діапазон)

=IMPORTRANGE("https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wYS
JgfCgwVr9AYCeBQMSu5kV-gvuRgeLm1_ppYgckcg/edit?usp=sh
aring"; "Відповіді!A1:CH3000")



Загальна статистика для питань з фіксованими 
відповідями

варіанти підбиття статистики опитування (для питань з різною 
кількістю варіантів відповідей), формули та функції

=Import!B1

=COUNTIF
(Import!B$2:B$3000;$A3)

=COUNTIF 
(Import!$A$2:$A;">0")

=B3/B$8



Формули статистики в комірках



Формули статистики в комірках ще



Розраховані дані 



Розрахунки та відповідні формули



Обробка варіанту відповіді "Інше..."



Формули для розрахунку варіантів "Інше..."



Зведені таблиці



Фільтри



Обробка питань анкети з відкритою відповіддю

Для обробки відповідей на відкриті питання анкет респондентів 
результати таблично можна представити за допомогою сервісів 
стемінгу (скорочення слова до основи шляхом відкидання 
допоміжних частин, таких як закінчення чи суфікс) та частотного 
аналізу тексту відповідей (онлайн сервіс 
https://gsgen.ru/tools/dlina-seo-text/, http://planetcalc.ru/3205/, 
https://text.ru/seo/unauthorized) або за допомогою візуалізації 
результатів хмаринами слів (онлайн сервіс 
https://wordart.com/create, https://cs.hse.ru/vitext/visualize 
https://wordsift.org,  https://worditout.com/word-cloud/create,



Хмари слів



Частотний аналіз тексту (стемінг)



Висновки та рекомендації

● використовувати питання відкритої форми лише у випадках, 
коли результати дослідження дійсно будуть прискіпливо 
аналізуватись авторами чи замовниками

● вводити до анкети маркерні питання для виявлення 
відповідей-викидів

● розрахування об'єму репрезентативної вибірки
● починати обробку результатів на етапі пілотного опитування



Приклади анкет, файлів

● Громадянська компетентність учнів старшої школи за оцінкою  

класних керівників (Форма Гугл)

● Анкета 1. «ОСОБИСТІСТЬ ДИТИНИ» (Форма Гугл)

● Головна форма(Текстовий документ MS Word)

● АНКЕТА Брендбук Зап Обл (Відповіді) (Електронна таблиця)

● Професійні потреби 2020 (Форма Гугл)

https://docs.google.com/forms/d/1wgz4xXr2ND0jE3vfDdydcx2DK9bamMnFwURzwc2807I/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1wgz4xXr2ND0jE3vfDdydcx2DK9bamMnFwURzwc2807I/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1vbFI7hEpYm3zXweYYHWhvae0frtLdZgpliJI0XFhBK0/edit#responses
https://docs.google.com/document/d/13ZfZhiwUIfrMSgQPNnymqZ5kzbL2kc6_2DzQw5bLtq8/edit
https://drive.google.com/file/d/1DWYzJH_8CEkHzZkmzWvX-YJwbeaiaHuB/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1A4DWCyt2FTYBZD_FT5zgEpyHpfS7DhnU2W9CrXZ7g_U/edit?usp=sharing


Визначення мети та завдань моніторингу

● на обробку отримано готову таблицю з даними, потрібно 
розрахувати статистичні показники за різними типами питань

● самостійно (колективно із залученням фахівців прикладного 
напряму) готуються питання для анкети моніторингу, 
висуваються гіпотези щодо потенційних результатів

● анкета в Формах Гугл



Дякую за увагу!

https://zapmonitoring.wixsite.com/mysite


