
АНКЕТА
Соціологічна лабораторія СумДУ проводить опитування університетської спільноти з
метою оцінки стану забезпечення рівних можливостей жінок і чоловіків. Опитування

анонімне, і його результати будуть використані виключно в узагальненому вигляді.
1.Наскільки  важливими  для  Вас  особисто  є  питання  забезпечення
рівних можливостей для чоловіків та жінок?
1. Так, це дуже важливо 2. Не надто важливо
3. Байдуже, не бачу проблеми 4. Абсолютно не важливо
2. Чи згодні Ви з тезою, що домашніми справами повинна займатися 
жінка, а чоловік – заробляти кошти? 

1. Так, це природно 2. Ні, всі сімейні обов’язки слід виконувати разом
3. Ці ролі можна 
Змінювати

4. Кожен повинен робити те, що в нього краще 
виходить

3. Чи згодні Ви з тезою, що чоловік – ефективний керівник, а жінка – 
виконавець?  

1. Так, бо він – раціональний, а 
вона – емоційна  

2. Так, бо у жінки не вистачає часу через 
сімейні обов’язки  

3. Ні, ці ролі можна змінювати 4. Кожен повинен робити те, що в нього 
краще виходить

4. Чи згодні Ви з тезою, що жінки та чоловіки мають схильності до 
різних професій (жінка – педагог, кравчиня, бухгалтер; чоловік – 
інженер, водій, політик)? 

1. Так, це природно 2. Так, бо так ефективно
3. Ні, все залежить від виховання 
та навиків

4. Кожен повинен робити те, що в нього 
краще виходить

5. У процесі роботи або навчання чи помічали Ви наступні прояви 
різниці у ставленні до жінок та чоловіків (не більше 3-ох варіантів):
1. Надто поблажливе ставлення до жінок / дівчат;
2. Надто поблажливе ставлення до чоловіків/хлопців;
3. Перепони у кар’єрному просуванні жінок;
4. Перепони у кар’єрному просуванні чоловіків;
5. Наявність незручностей для Вас, як для жінки чи чоловіка (Вкажіть, 
будь-ласка, що саме) _____________________________ 
6. Додаткові неформальні обов’язки (обслуговувати, використовувати 
фізичну силу) 
7. Прояви сексизму (зневажливі жарти/ставлення, залицяння, домагання);
8. Інші прояви різниці у ставленні до жінок та чоловіків (Вкажіть) 
____________________________________
9. Не помічав/ла
6. Ваш статус в університеті: 
1. 
Студент/кА

2. 
Аспірант/ка

3. Співробітник/ця 
університету

4. викладач/ка 

7. Стать 1. Жіноча    2. Чоловіча    
8. Вік:1. 18- 25 років  2. 25-35 років  3. 35-45 років 4. Старше 45 років



Дякуємо за порозуміння та Ваші щирі відповіді! 


