
 
 

КАРТКА 1 
 
Зовсім не роблю цього 
Менше, ніж півгодини 
Від півгодини до однієї години 
Від однієї до півтори години 
Від півтори до двох годин 
Від двох до двох з половиною годин 
Від двох з половиною до трьох 

годин 
Понад три години 

 
 

 
 
 



 
КАРТКА 2 

Як часто для особистих потреб? 
 

Не маю доступу (до Інтернету) ні на роботі, ні вдома 
Ніколи не користуюся 
Менше одного разу на місяць 
Раз на місяць 
Кілька разів на місяць 
Раз на тиждень 
Кілька разів на тиждень 
Щодня 
 



 
 

КАРТКА 3 
 
Потрібно бути        Більшості людей  
обережним       можна довіряти 
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КАРТКА 4 
 

Більшість людей 
намагатимуться 
використати або 

ошукати 

 Більшість людей 
будуть старатися 
поводити себе 

чесно та порядно 
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КАРТКА 5 

Люди, в 
основному, 
дбають про 
власний інтерес 

 Люди, в 
основному, 

намагаються 
допомагати іншим
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КАРТКА 6 
 

Ніколи 
Зрідка 
Інколи 
Часто 
Дуже часто 

 
 
 
 



 
 

КАРТКА 7 
 
Дуже складно 
Складно 
Важко сказати складно чи легко 
Легко 
Дуже легко 

 
 



 
 

КАРТКА 8 
 
Зовсім 
не довіряю  

Повністю 
довіряю

 
0         1         2         3         4         5         6         7         8         9         10 
 
 



Картка 8а 
 
1 Комуністична Партія України 
2 Виборчий блок політичних партій "Блок Віктора Ющенко "Наша Україна" 
3 Виборчий блок політичних партій "Демократична партія України – 

"Демократичний Союз" 
4 Політична партія "Всеукраїнське Об’єднання Християн" 
5 Виборчий блок політичних партій "Блок Наталії Вітренко" 
6 Партія Зелених України 
7 Виборчий блок політичних партій "Проти всіх" 
8 Комуністична партія робочих та селян 
9 Всеукраїнська партія "Нова сила" 
10 Виборчий блок політичних партій "Виборчий блок Юлії Тимошенко" 
11 Партія реабілітації важкохворих України 
12 Комуністична партія України (оновлена) 
13 Соціалістична партія України 
14 Виборчий блок політичних партій "За єдину Україну" 
15 Виборчий блок політичних партій "Єдність" 
16 Всеукраїнська партія трудящих 
17 Ліберальна партія України (оновлена) 
18 Виборчий блок політичних партій "Українська партія та Всеукраїнська партія 

міжнаціонального порозуміння "Новий світ" 
19 Партія Всеукраїнського об’єднання лівих "Справедливість" 
20 Виборчий блок політичних партій "Команда Озимого Покоління" 
21 Народна партія вкладників та соціального захисту 
22 Селянська партія України 
23 Соціал-демократична партія України (об’єднана) 
24 Виборчий блок політичних партій "Народний Рух України" 
25 Українська Національна Асамблея 
26 Виборчий блок політичних партій "ЗУБР" (За Україну, Білорусію, Росію) 
27 Українська морська партія 
28 Українська політична партія "Християнський рух" 
29 Соціал-демократична партія України 
30 Виборчий блок політичних партій "Руський блок" 
31 "Жінки за майбутнє" всеукраїнське політичне об’єднання 
32 Партія "Яблуко" 
33 Партія "Нова генерація України" 



 
КАРТКА 9 

 
 
"Ліві" "Праві"
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КАРТКА 10 
 
Зовсім не 
задоволений(а) 

Повністю 
задоволений(а)
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КАРТКА 11 
 
 
Дуже  
поганий 

Дуже 
добрий
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КАРТКА 12 
 

Повністю погоджуюсь 
Погоджуюсь 
Важко сказати, погоджуюсь чи не погоджуюсь 
Не погоджуюсь 
Зовсім не погоджуюсь 



 
 
 

КАРТКА 13 
 
Об'єднання вже  
зайшло занадто  
далеко  

Об'єднання 
потрібно 

продовжувати
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КАРТКА 14 

 
Українська політика має бути такою, що… 

 
Слід дозволяти багатьом таким людям переїжджати в Україну 

Слід дозволяти деяким таким людям 

Слід дозволяти лише небагатьом таким людям 

Не дозволяти нікому 

 



 
 

КАРТКА 15 
 
Погано  
для економіки 

Добре 
для економіки
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КАРТКА 16 
 

Культурне життя 
руйнується 

Культурне життя 
збагачується
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КАРТКА 17 
 
Стає гіршим  
місцем для життя 

Стає кращим 
місцем для життя 
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КАРТКА 18 
 
Дуже  
нещасливий 

Дуже 
щасливий
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КАРТКА 19 
 
Ніколи 
Менше одного разу на місяць 
Раз на місяць 
Кілька разів на місяць 
Раз на тиждень 
Кілька разів на тиждень 
Щодня 

 



 
 

КАРТКА 20 
 
Набагато менше, ніж більшість людей мого віку 
Менше, ніж більшість 
Приблизно так само 
Частіше, ніж більшість 
Набагато частіше, ніж більшість 
 
 
 



 
 

КАРТКА 21 
 
Взагалі не  
релігійна  
людина 

Дуже
релігійна
людина
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КАРТКА 22 
 

Щодня 
Більше одного разу на тиждень 
Один раз на тиждень 
Принаймні один раз на місяць 
Лише у релігійні свята 
Ще рідше  
Ніколи 

 



 
 
 

КАРТКА 23 
 
В останній рік 
1-5 років тому 
6-10 років тому 
11-20 років тому 
Понад 20 років тому 

 



 
 

КАРТКА 24 
 

Повністю схвалюю 
Схвалюю 
Важко сказати схвалюю чи не схвалюю 
Не схвалюю 
Зовсім не схвалюю 



 
 

 
КАРТКА 25 

 
Ніколи або майже ніколи 
У деяких випадках 
Приблизно у половині випадків 
У більшості випадків 
Завжди або майже завжди 



 
 

КАРТКА 26 
 

Я не купував ці ліки в аптеці 
Я купив ці ліки, але не вживав нічого з них 
Я використав деякі або всі ліки, але не точно так, як було 
призначено 
Я вжив ліки точно так, як було призначено 



 
 

 
КАРТКА 27 

 
Чотири рази або більше 
Два або три рази 
Один раз 
Жодного разу за останні 5 років 



 
 

КАРТКА 28 
 
До кого Ви б звернулися за порадою або 

лікуванням: 
 
Ні до кого 
До друзів або членів родини 
До працівника аптеки/фармацевта 
До лікаря 
До медичної сестри 
До інформації в Інтернеті 
До служби медичної допомоги по телефону 
До інших цілителів 



 
 

КАРТКА 28а 
 

До фахівців у галузі  
 
Голковколювання (акупунктура) або точкова терапія 
Китайська медицина 
Хіропрактика або мануальна терапія 
Лікування травами або гомеопатія 
Лікування гіпнозом 
Масаж 
Фізіотерапія 
Рефлексологія 
Інші фахівці 



 

 
КАРТКА 29 

 
Жодного 
Один чи два рази 
3-5 разів 
6-10 разів 
Понад 10 разів 



 
 

КАРТКА 30 
 

Повністю погоджуюсь 
Погоджуюсь 
Важко сказати, погоджуюсь чи не погоджуюсь 
Не погоджуюсь 
Зовсім не погоджуюсь 



 
 

КАРТКА 31 
 

Ніколи або майже ніколи 
У деяких випадках 
Приблизно у половині випадків 
У більшості випадків 
Завжди або майже завжди 



 
 

КАРТКА 32 
 

Цілком згоден 
Згоден 
Важко сказати, згоден чи ні 
Не згоден 
Зовсім не згоден 



 
 

КАРТКА 33 
 

Зовсім не довіряю 
Не довіряю 
Важко сказати, довіряю чи ні 
Довіряю 
Повністю довіряю 



 
 

КАРТКА 34 
 

Ніколи 
Один раз 
Двічі 
3 або 4 рази 
5 разів або більше 



 
 

КАРТКА 35 
 

Зовсім не турбує 
Трохи турбує 
Відчутно турбує 
Дуже турбує 



 
 

КАРТКА 36 
 

Нічого неправильного в цьому немає 
Це не зовсім правильно 
Це неправильно 
Це зовсім неправильно 



 
 

КАРТКА 37 
 

Цілком погоджуюсь 
Погоджуюсь 
Важко сказати, погоджуюсь чи ні 
Не погоджуюсь 
Зовсім не погоджуюсь 



 
 

КАРТКА 38 
 

Нікого 
Небагатьох 
Досить багатьох 
Більшість із них або навіть всіх 



 
 

КАРТКА 39 
 

Ніколи 
Один раз 
Двічі 
3 або 4 рази 
5 разів або більше 



 
 

КАРТКА 40 
 

Чоловік/дружина, незареєстрований чоловік/дружина 

Син/донька (включаючи: прийомні діти/ 
пасинок(падчерка), вихованці, дитина незареєстрованого 
чоловіка/дружини) 
Батьки, батьки чоловіка/дружини або незареєстрованого 
чоловіка/дружини, включаючи вітчима та мачуху 

Брат/сестра (включаючи: зведених, не рідних) 

Інші родичі 

Інші, що не є формальними родичами 



 КАРТКА 41 
 

Велике місто 
Передмістя або околиця великого міста 
Невелике місто 
Село 
Ферма або окремий дім (хутір) у сільській місцевості 



 
КАРТКА 42 

 
Неповна початкова освіта (менше 4-х класів середньої 

школи) 
 
Початкова освіта (4-7 класів середньої школи) 
 
Неповна середня освіта (8-9 класів середньої школи) 
 
Повна середня освіта (10-11 класів середньої школи) 
 
Середня спеціальна освіта (технікум, вище за середню, але 

не вища) 
 
Перша ступінь вищої освіти (бакалавр) 
 
Повна вища освіта (спеціаліст, магістр, аспірантура, вчений 

ступінь) 



 



КАРТКА 42а 
 
Загальна освіта або декілька сфер 
Мистецтво – художнє або прикладне 
Гуманітарна – мови, література, історія, теологія тощо  
Технічна та інженерна, включаючи архітектуру та проектування, 
промисловість, ремесла, будівництво тощо 
Сільське господарство, лісне господарство 
Викладання або сфера освіти 
Природничі науки, математика, обчислювальна техніка тощо 
Медицина, охорона здоров’я, медичний догляд тощо 
Економіка, комерція, адміністрування бізнесом, бухгалтерія 
тощо 
Соціальні науки та науки про поведінку, державне управління, 
ЗМІ, культура, спорт та організація дозвілля тощо 
Юриспруденція і юридичні послуги 
Сфера послуг – громадське харчування, ведення домашнього 
господарства, перукарські послуги тощо 
Сфера громадського порядку та безпеки – міліція, армія, 
протипожежні служби тощо 
Транспорт і телекомунікації 



 
КАРТКА 43 

 
Оплачувана робота (або тимчасово у відпустці) (найманий 
робітник, самозайнятий, робота у сімейному бізнесі) 
Навчання (що не сплачується роботодавцем), включаючи 
канікули 
Без роботи, але активно шукаю роботу 
Без роботи, хочу працювати, але активно не шукаю роботу 
Хронічно хворий або непрацездатний 
На пенсії  
Військова строкова служба або альтернативна служба 
Домашня робота, догляд за дітьми або іншими людьми 



 
 

КАРТКА 44 
 
Я не маю/не мав 
на це ніякого  
впливу 

Це повністю 
залежить/залежало

від мене 
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КАРТКА 45 
 

Заробіток або заробітна плата 

Доход від самозайнятості (робота на себе, 
дрібна власність) (виключаючи 
сільське/присадибне господарство) 

Доход від сільського/присадибного господарства 

Пенсія 

Допомога з безробіття/вихідна допомога 
(внаслідок скорочення персоналу) 

Будь-які інші види соціальної допомоги чи дотації 
(субсидії), стипендії 

Доход від інвестицій, заощаджень, страхування 
або власності 

Доход з інших джерел 

 



 
 

КАРТКА 47 
 

Ніяку 
Дуже малу частину 
Менше половини 
Близько половини 
Більше половини 
Дуже велику частину 
Весь 



 
 

КАРТКА 48 
 

Живу комфортно на цей доход 
Можна жити на цей доход  
При такому доході відчуваю певні складнощі 
При такому доході відчуваю серйозні матеріальні труднощі 

 
 
 

 



 
 

КАРТКА 49 
 

Дуже складно 
Досить складно 
Важко сказати складно чи легко 
Досить легко 
Дуже легко 

 
 

 



 
 
 

КАРТКА 50 
 
 
Неповна початкова освіта (менше 4-х класів середньої 

школи) 
 
Початкова освіта (4-7 класів середньої школи) 
 
Неповна середня освіта (8-9 класів середньої школи) 
 
Повна середня освіта (10-11 класів середньої школи) 
 
Середня спеціальна освіта (технікум, вище за середню, але 

не вища) 
 
Перша ступінь вищої освіти (бакалавр) 
 
Повна вища освіта (спеціаліст, магістр, аспірантура, вчений 

ступінь) 
 

 



 
 

 
 

КАРТКА 51 
 

Оплачувана робота (або тимчасово у відпустці) (найманий 
робітник, самозайнятий, робота у сімейному бізнесі) 
Навчання (що не сплачується роботодавцем), включаючи 
канікули 
Без роботи, але активно шукаю роботу 
Без роботи, хочу працювати, але активно не шукаю роботу 
Хронічно хворий або непрацездатний 
На пенсії  
Військова строкова служба або альтернативна служба 
Домашня робота, догляд за дітьми або іншими людьми 

 
 
 



 
 

КАРТКА 52 
 
У нього/неї немає  
на це ніякого 
 впливу 

Це повністю 
залежить

від нього/неї
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КАРТКА 53 
 

Неповна початкова освіта (менше 4-х класів середньої 
школи) 

 
Початкова освіта (4-7 класів середньої школи) 
 
Неповна середня освіта (8-9 класів середньої школи) 
 
Повна середня освіта (10-11 класів середньої школи) 
 
Середня спеціальна освіта (технікум, вище за середню, але 

не вища) 
 
Перша ступінь вищої освіти (бакалавр) 
 
Повна вища освіта (спеціаліст, магістр, аспірантура, вчений 

ступінь) 
 

 



КАРТКА 54 
 
Традиційні професії 
такі, як: бухгалтер – адвокат – практикуючий лікар – науковець – інженер-будівельник 
/ інженер-механік 

Сучасні професії 
такі, як: вчитель – медпрацівник – фізіотерапевт – соціальний працівник – працівник 
служби соціального забезпечення - артист – музикант – офіцер міліції – програміст 

Допоміжний персонал 
такі, як: секретар – особистий помічник – працівник канцелярії – службовець 
(чиновник, клерк) – телефоніст – помічник медичного працівника – вихователь (у 
дитячому садку) 

Керівники старшої управлінської ланки 
(зазвичай відповідає за планування, організацію та координацію роботи а також за 
фінанси) 
такі, як: фінансовий менеджер (директор) – виконавчий директор 

Технічні і робітничі спеціальності 
такі, як: автомеханік – монтажник – контролер - водопровідник – типограф (друкар) – 
робітник – електрик – фермер – садівник – водій 

Напів-рутинна ручна праця та сфера послуг 
такі, як: листоноша – оператор верстату – охоронець – сторож - працівник ферми – 
персонал у сфері громадського харчування – секретар (у приймальні) – помічник з 
продаж  

Рутинна ручна праця та сфера послуг 
такі, як: водій вантажних перевезень – водій фургону – прибиральник – вантажник – 
пакувальник – швачка(кравець) – кур’єр – чорнороб – офіціант/офіціантка – бармен 

Керівники середньої і молодшої ланки 
так, як: менеджер офісу – менеджер з продажу (старший продавець) – банківський 
працівник – менеджер на фермі – менеджер у ресторані – менеджер у магазині – 
менеджер у готелі 



 
КАРТКА 55 

 
 
Неповна початкова освіта (менше 4-х класів середньої 

школи) 
 
Початкова освіта (4-7 класів середньої школи) 
 
Неповна середня освіта (8-9 класів середньої школи) 
 
Повна середня освіта (10-11 класів середньої школи) 
 
Середня спеціальна освіта (технікум, вище за середню, але 

не вища) 
 
Перша ступінь вищої освіти (бакалавр) 
 
Повна вища освіта (спеціаліст, магістр, аспірантура, вчений 

ступінь) 
 
 



 
КАРТКА 56 

 
Традиційні професії 
такі, як: бухгалтер – адвокат – практикуючий лікар – науковець – інженер-будівельник 
/ інженер-механік 

Сучасні професії 
такі, як: вчитель – медпрацівник – фізіотерапевт – соціальний працівник – працівник 
служби соціального забезпечення - артист – музикант – офіцер міліції – програміст 

Допоміжний персонал 
такі, як: секретар – особистий помічник – працівник канцелярії – службовець 
(чиновник, клерк) – телефоніст – помічник медичного працівника – вихователь (у 
дитячому садку) 

Керівники старшої управлінської ланки 
(зазвичай відповідає за планування, організацію та координацію роботи а також за 
фінанси) 
такі, як: фінансовий менеджер (директор) – виконавчий директор 

Технічні і робітничі спеціальності 
такі, як: автомеханік – монтажник – контролер - водопровідник – типограф (друкар) – 
робітник – електрик – фермер – садівник – водій 

Напів-рутинна ручна праця та сфера послуг 
такі, як: листоноша – оператор верстату – охоронець – сторож - працівник ферми – 
персонал у сфері громадського харчування – секретар (у приймальні) – помічник з 
продаж  

Рутинна ручна праця та сфера послуг 
такі, як: водій вантажних перевезень – водій фургону – прибиральник – вантажник – 
пакувальник – швачка(кравець) – кур’єр – чорнороб – офіціант/офіціантка – бармен 

Керівники середньої і молодшої ланки 
так, як: менеджер офісу – менеджер з продажу (старший продавець) – банківський 
працівник – менеджер на фермі – менеджер у ресторані – менеджер у магазині – 
менеджер у готелі 

 
 



 
КАРТКА 57 

 
Одружений (-а) 
Живемо окремо (але офіційно не розлучені) 
Розлучений (-а) 
Вдівець (вдова) 
Ніколи не був одружений (-а) 



 
КАРТКА 58 

 
Весь час, постійно 
Більшу частину часу 
Більше половини часу 
Менше половини часу 
Невелику частину часу 
Ніколи 



 
 

КАРТКА 59 
 

Повністю погоджуюсь 
Погоджуюсь 
Важко сказати, погоджуюсь чи ні 
Не погоджуюсь 
Зовсім не погоджуюсь 



 

КАРТКА 60 
 

Ніколи 
Менше, ніж раз на місяць 
Раз на місяць 
Кілька разів на місяць 
Раз на тиждень 
Кілька разів на тиждень 
Щодня 



 

КАРТКА 61 
 

Завжди моя 
Зазвичай моя 
Однаково часто або вирішуємо разом 
Зазвичай мого чоловіка/дружини, незареєстрованого 
чоловіка/дружини 
Завжди мого чоловіка/дружини, незареєстрованого 
чоловіка/дружини 
Завжди або зазвичай кого-небудь іншого 



 
КАРТКА 62 

 
Ніколи 
Менше, ніж раз на місяць 
Раз на місяць 
Кілька разів на місяць 
Раз на тиждень 
Кілька разів на тиждень 
Щодня 



 
КАРТКА 63 

Ніколи 
Менше одного разу на місяць 
Раз на місяць 
Кілька разів на місяць 
Щотижня 



 

КАРТКА 64 
 

Домашня робота включає такі домашні справи як: 
• приготування їжі 
• прання 
• прибирання 
• догляд за одягом  
• покупки,  
• ремонт (речей) 

 
Домашня робота не включає: 
• догляд за дітьми 
• догляд інших людей, наприклад, літніх або хворих 
• дозвілля 



 
 

КАРТКА 65 
 

Нічого або майже нічого 
До чверті часу 
Від чверті до половини часу 
Більше половини, до трьох чвертей часу 
Понад три чверті, але менше ніж весь час 
Весь або майже весь цей час 



 
 

КАРТКА 66 
 

Повністю погоджуюсь 
Погоджуюсь 
Важко сказати, погоджуюсь чи ні 
Не погоджуюсь 
Зовсім не погоджуюсь 



 
 

КАРТКА 67 
 

Дуже погано  
обладнаний 

Дуже добре
обладнаний

 
0         1         2         3         4         5         6         7         8         9         10 



 
КАРТКА 68 

 
Ніколи 
Менше одного разу на місяць 
Раз на місяць 
Кілька разів на місяць 
Раз на тиждень 
Кілька разів на тиждень 
Щодня 



 

КАРТКА 69 
 

Бабусі та дідусі 
Мій колишній чоловік/дружина, незареєстрований чоловік/дружина 
Інші члени родини 
Інший безоплатний догляд за дитиною, догляд за нею у домі няньки або 
в нашому власному домі 
Оплачуваний догляд за дитиною, догляд за нею у домі няньки або в 
нашому власному домі  
Безплатний дитячий садок або догляд за дитиною поза домом 
Платний дитячий садок або догляд за дитиною поза домом 
Дитина залишається одна вдома 
Такий догляд за дитиною не потрібен (наприклад, хтось з батьків не 
ходить на роботу, завжди хтось з батьків є вдома, респондент або 
його(її) чоловік/дружина, незареєстрований чоловік/дружина доглядає 
дитину) 
Інше 
 



 
 

КАРТКА 70 
 

Значну допомогу 
Деяку допомогу 
Не помагаю взагалі 



 
 

КАРТКА 71 
 

Точно ні 
Скоріше ні 
Скоріше так 
Точно так 



КАРТКА 72 
1 день або менше 
2-6 днів 
1-4 тижні 
1-3 місяці 
Понад 3 місяці, до 1 року 
Понад 1 рік, до 2-х років 
Понад 2 роки, до 5 років 
Понад 5 років 



 
 

КАРТКА 73 
 

Зовсім не вірно  
Вірно у зовсім невеликій мірі 
Досить вірно 
Зовсім вірно 



 
 

КАРТКА 74 
 

Повністю погоджуюсь 
Погоджуюсь 
Важко сказати, погоджуюсь чи ні 
Не погоджуюсь 
Зовсім не погоджуюсь 



 
 

КАРТКА 75 
 

Немає співробітників жінок 
Дуже мала частина 
Менше половини 
Приблизно половина 
Більше половини 
Дуже велика частина 
Всі співробітники жінки 



 
КАРТКА 76 

 
Повністю погоджуюсь 
Погоджуюсь 
Важко сказати, погоджуюсь чи ні 
Не погоджуюсь 
Зовсім не погоджуюсь 



 
КАРТКА 77 

Дуже  
складно 

Дуже
 легко

 
0         1         2         3         4         5         6         7         8         9         10 



 
 

КАРТКА 78 
Ніколи 
Менше одного разу на місяць 
Раз на місяць 
Кілька разів на місяць 
Раз на тиждень 
Кілька разів на тиждень 
Щодня 

 



 

КАРТКА 79 
 

Ніколи 
Менше одного разу на місяць 
Раз на місяць 
Кілька разів на місяць 
Щотижня 



  

КАРТКА 80 
 

Ніколи 
Майже ніколи 
Іноді 
Часто 
Завжди 



 
 

КАРТКА 81 
 

 
Початкова освіта (4-7 класів середньої школи) 
 
Неповна середня освіта (8-9 класів середньої школи) 
 
Повна середня освіта (10-11 класів середньої школи) 
 
Середня спеціальна освіта (технікум, вище за середню, але 

не вища) 
 
Перша ступінь вищої освіти (бакалавр) 
 
Повна вища освіта (спеціаліст, магістр, аспірантура, вчений 

ступінь) 
 
Додаткова освіта (не відноситься до вказаних вище) 
 



 
 

КАРТКА 82 
 

Повністю погоджуюсь 
Погоджуюсь 
Важко сказати, погоджуюсь чи ні 
Не погоджуюсь 
Зовсім не погоджуюсь 



 
КАРТКА 83 

 
Так, завжди 
Так, часто 
Не дуже часто 
Ніколи 



 
 

КАРТКА 84 
 

Зовсім не важливо 
Не важливо 
Важко сказати важливо чи ні 
Важливо 
Дуже важливо 



 
КАРТКА 85 

 
Взагалі не сиділа вдома у зв'язку із доглядом за 
дітьми 
До шести місяців 
Від 6 до 12 місяців 
Від 1 до 2 років 
Від 2 до 4 років 
Від 4 до 10 років 
Більше 10 років 



 
КАРТКА 86 

 
Не зменшувала свою зайнятість на роботі через 
дітей  
До шести місяців 
Від 6 до 12 місяців 
Від 1 до 2 років 
Від 2 до 4 років 
Від 4 до 10 років 
Більше 10 років 

 



 
Картка A 

 
Наскільки схожий на Вас кожен з цих людей? 

 
Дуже схожий на мене 
Схожий на мене 
Досить схожий на мене 
Трохи схожий на мене 
Не схожий на мене 
Зовсім не схожий на мене 



 
i2 / i15 
 

Картка B 
 

Домашня робота включає такі домашні справи як: 
• приготування їжі 
• прання 
• прибирання 
• догляд за одягом  
• покупки,  
• ремонт (речей) 

 
Домашня робота не включає: 
• догляд за дітьми 
• догляд інших людей, наприклад, літніх або хворих 
• дозвілля 
 



  
 
i5-i7 

 
Картка C 

 
 
Повністю погоджуюсь 
 
Погоджуюсь 
 
Важко сказати, погоджуюсь чи ні 
 
Не погоджуюсь 
 
Зовсім не погоджуюсь 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
i8-i10 
 

Картка D 
 

 
Повністю погоджуюсь 
 
Погоджуюсь 
 
Важко сказати, погоджуюсь чи ні 
 
Не погоджуюсь 
 
Зовсім не погоджуюсь 

 
                
 
 
 
 



 
 
 
i11-i13 
 

Картка E 
 
 
 
         Важко сказати 
Зовсім не                                   задоволений Повністю 
задоволений(а)                          чи ні задоволений(а) 
0         1         2         3         4         5         6         7         8         9         10
                 
                      
                  
 
 
 
 
 



i22 
 

Картка F 
 
 

 
 
 

       
Жінка має бути 
готова скоротити 
свою зайнятість 
на роботі заради 
своєї сім'ї  

 
 

 
 

1 

 
 

 
 

2 

 
 
 

 
3 

 
 
 

 
4 

 
 
 

 
5 

Жінка не повинна 
скорочувати свою 
зайнятість на 
роботі заради 
своєї сім'ї 



i23      
 

Картка G 
 

 
 

 

       
Чоловіки повинні 
нести таку ж 
відповідальність за 
дім та дітей, як і 
жінки 

 
 
 

1 

 
 
 

2 

 
 
 

3 

 
 

 
4 

 
 

 
5 

Жінки повинні 
нести більше 
відповідальності 
за дім і дітей, ніж 
чоловіки 



i24 
 

Картка H 
 
 
 

 

       
Коли робочих 
місць 
недостатньо, 
чоловіки повинні 
мати більше прав 
на роботу, ніж 
жінки 

 
 

 
1 

 
 

 
2 

 
 

 
3 

 
 

 
4 

 
 
 

5 

Коли робочих місць 
недостатньо, жінки 
повинні мати таке ж 
право на роботу, як і 
чоловіки 



i24-i27 
 

Картка i 
 
   
                  
   
Зовсім Повністю 
не довіряю               довіряю 
 
0         1         2         3         4         5         6         7         8         9         10 

 

 

 
 

 
 

 



 
i28-i30 
 

Картка J 
 
 

Повністю погоджуюсь 
 
Погоджуюсь 
 
Важко сказати, погоджуюсь чи ні 
 
Не погоджуюсь 
 
Зовсім не погоджуюсь 

 
 
 
 
 
 



i32      
Картка K 

 
 
                          
Зовсім не                           Дуже 
різноманітна             різноманітна 

 
0          1         2         3         4         5         6         7         8         9        10 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
i33 
 
 

Картка L 
 

                          
Зовсім                          Дуже 
ненадійна             надійна 

 
0          1         2         3         4         5         6         7         8         9        10 
 



i34 
 
 

Картка M 
 

 
 

                   
Зовсім не               
Пов'язана із 
пов'язана          дуже 
великим 
із ризиком         
 ризиком 
 
0          1         2         3         4         5         6         7         8         9          10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
i35-i37 
 
 

Картка N 
 

          
Дуже  Дуже 
незадоволений  задоволений 
0         1         2         3         4         5         6         7         8         9         10 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
i38-i40 
 
 

Картка O 
 
   
                  
   
Зовсім Повністю 
не довіряю                довіряю 
 
0         1         2         3         4         5         6         7         8         9         10 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 



 
Картка T 

 
 

Повністю згоден 
Скоріше згоден 
Важко сказати, згоден чи ні 
Скоріше не згоден 

 



 
Картка R 

 
 

Дуже важливо 
Досить важливо 

Не дуже важливо 
Зовсім не важливо 
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