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Важлива інформація
Цей зразок анкети запропонований Євростатом з метою допомоги учасникам у підготовці
своїх власних національних анкет-запитальників для належного збору даних Обстеження
Освіти Дорослих 2016 (AES):
* Ця анкета є лише орієнтиром, запропонованим в якості відправної точки, і не повинна
розглядатися як готовий інструмент для дослівного перекладу з англійської на будь-яку
іншу мову;
* Дослівний переклад не завжди є релевантним у зв'язку з національними особливостями,
тому кожна країна повинна вибрати найбільш відповідний варіант перекладу, з урахуванням
таких особливостей.

1.0 Загальна інформація

1.0. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Зап
итан
ня
№

1

ЗАПИТАННЯ/ВІДПОВІДІ

Змінна

COUNTRY

ФІЛЬТР

Країна проживання
ISO 2-знаки

2

REGION

Регіон проживання
NUTS 2-знаки

3

DEG_URB

Ступінь урбанізації території, на якій проживає
домогосподарство
- Густонаселена……………………..……………………
- Середньонаселена……………...………………………
- Малонаселена………………………………..……………

4

REFYEAR

1
2
3

Рік проведення інтерв’ю
4-знаки

5

REFMONTH

Місяць проведення інтерв’ю
2-знаки

6

INTMETHOD

Метод збору даних
-

Поштою, не електронна версія…………………………..…..
Поштою, електронна версія ………………………………….
Індивідуальне інтерв’ю, не електронна версія …….……..
Індивідуальне інтерв’ю, електронна версія …………….…
Телефонне опитування, не електронна версія .………….
Телефонне опитування, електронна версія………………
- Інтернет - опитування………………….….………………….
- Змішана система збору даних (наприклад, проведення
опитування поштою і індивідуальних інтерв’ю) ………

10
11
20
21
30
31
40
50

1.1 Інформація про домогосподарство

1.1.ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДОМОГОСПОДАРСТВО
Зап
итан
ня

Змінна

ЗАПИТАННЯ/ВІДПОВІДІ

ФІЛЬТР

№

(HHNBPERS)

Скільки осіб проживає у цьому домогосподарстві
(включно з Вами)?

HHNBPERS_tot
0-98
HHNBPERS_0_13

- Без відповіді……………………………………………….
0-13 років...........................................................
0-98

- Без відповіді ……………………………………………
HHNBPERS_14_24 14-24 років....................................................................
0-98
10

- Без відповіді ……………………………………………
(HHNBPERS__25+) 25 років і старше (включаючи респондента).............
1-98
- Без відповіді
……………………………………………………

11

HHTYPE

Який тип Вашого домогосподарства?

- Домогосподарство одноосібне
10
- Одинак (батько/мати) з дитиною/дітьми до 25 р...
21
- Пара без дитини/дітей до 25 р… ….....................
22
- Пара з дитиною/дітьми до 25 р.
23
Пара
з
дитиною/дітьми
до
25
р.
та
іншими
24
особами, які проживають у домогосподарстві..…
- Інше.............................................................................
30
- Без відповіді....................................................................
-1
Примітка: Тип відноситься до складу домогосподарства.
Приклади:
- Якщо пара має одну дитину віком 24 роки, яка проживає в іншому місті, пара є домогосподарством типу 22.
- Якщо подружня пара живе разом з рідним братом/сестрою одного з членів подружжя – це домогосподарство типу 30.
- Якщо подружня пара також має дитину віком 4 років – це домогосподарство типу 24.
−

1.2.1 Інформація про особу

1.2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСОБУ
1.2.1. Демографічний фон
Зап
итан
ня

ЗАПИТАННЯ/ВІДПОВІДІ

Змінна

ФІЛЬТР

№.

12

SEX

Стать
- Чоловіча……………………………………………………
- Жіноча……………………………………………………

1
2

Рік і місяць народження
13

BIRTHYEAR

14

BIRTHMONTH

Рік народження
4-знаки
Місць народження
2-знаки

CITIZEN

Ваше громадянство
- Те ж саме, що і країна проживання (1. КРАЇНА)…….
- Громадянство…………………………………………….- Відповідь відсутня
……………………………………………

BIRTHPLACE

0
ISO 2-знаки
-1

Країна народження
- Народився/народилась у цій країні................................
- Країна народження……………………………………..
- Без відповіді…………………………………………………

0
ISO 2-знаки
-1

Примітка: Навіть якщо країна народження є країною, у якій проводиться обстеження, її необхідно вказувати.
Зверніть увагу, що є кілька випадків, які можуть бути прийняті до уваги при кодуванні, в залежності від вибору, зробленого щодо
кордонів (кордони поточні або кордони на момент народження) – див. керівні принципи обстеження для отримання більш детальної
інформації
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RESTIME

Скільки років Ви проживаєте у цій країні?
-

Проживаю у цій країні менше 1 року…....…………..
Проживаю у цій країні від 2 до 10 років……...……
Проживаю у цій країні понад 10 років….
Відповідь відсутня ………………………………………
Не застосовується (BIRTHPLACE = 0) ………………

BIRTHPLACE ≠ 0
1
2-10
11
-1
-2

Який Ваш сімейний стан де-факто?
(Ви живете у цивільному шлюбі?)
- Живу у цивільному шлюбі….……...........…..
1
- Не живу у цивільному шлюбі ……......……
2
- Відповідь відсутня ………………………………………
-1
Примітка: Ця змінна об'єднує обидві концепції "правового сімейно стану" і "консенсуального союзу". Поєднання цих двох
понять надає інформацію про те, чи живуть респонденти як пара і в одному домогосподарстві.
Під консесуальним союзом розуміється пара, яка постійно проживає в одному домогосподарстві, одружена, в правовому
партнерстві або ні.
Те, що ми хочемо зібрати за допомогою змінної – статус "співмешкання".
18

MARSTADEFACTO

1.2.2 Інформація про особу

1.3.ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСОБУ
1.3.1. Успішно отримана освіта та закінчене навчання
Зап
итан
ня

ЗАПИТАННЯ/ВІДПОВІДІ

Змінна

ФІЛЬТР

№

19

HATLEVEL

Який Ваш найвищий рівень освіти або успішно
закінченого навчання?
Немає формальної освіти або нижче ISCED 1………
- ISCED 1………..……………………………………………
- ISCED 2 (включаючи ISCED 3 програми тривалістю до
2 років)………………….
ISCED 3 програма тривалістю 2 і більше років,
- послідовна (доступ до наступних програм ISCED 3
виключно) ….………….……….…………………………
ISCED 3 програма тривалістю 2 і більше років,
- завершальна або доступ до програм ISCED 4
виключно………………………………...........................
- ISCED 3 з доступом до ISCED 5, 6 або 7……………….
ISCED 3 програма тривалістю 2 і більше років,
- без можливого розмежування доступу до інших
рівнів ISCED …………..………………………………..…
- ISCED 4………………..………………………………….……
- ISCED 5……...…………………………………………..……
- ISCED 6..……………………….…………………………..
- ISCED 7……………………………….……………………
- ISCED 8………...…………………………………………..…
- Відповідь відсутня ……………………………………

20

21

HATFIELD

HATYEAR

000
100
200

302

303
304

300
400
500
600
700
800
-1

Яка сфера/напрямок Вашого найвищого рівня
освіти або успішно закінченого навчання?

HATLEVEL = від 300 до
800

- Загальні програми та кваліфікація…...................
- Освіта............................................................................

00
01

-

02

Мистецтво та гуманітарні науки... ................................
Суспільні науки, журналістика та інформація ............
Бізнес-адміністрування і право... ............................
Природничі науки, математика і статистика... ..........
Інформаційні та комунікаційні технології (ІКТ)....
Проектування, виробництво і будівництво... ...........
С/г, лісове, рибне господарство і ветеринарія... ..........

03
04
05
06
07
08

- Здоров’я і добробут... ..................................................

09

- Послуги..................................................................
- Не відомо………………………………….
- Відповідь відсутня... ..............................................
- Не застосовується (HATLEVEL ≠ від 300 до 800)……

10

У якому році Ви отримали найвищий рівень
освіти / навчання?
Чотири цифри року, коли успішно було отримано
найвищий рівень освіти /навчання? …………….
- Відповідь відсутня……………………………………...
- Не застосовується (HATLEVEL = 000,-1) …...……

99
-1
-2
HATLEVEL ≠ 000, -1

4-digits
-1
-2
Примітка: Якщо особа отримала більш ніж один ступінь/диплом на цьому рівні, зазначається найперший рік закінчення.

1.2.2 Інформація про особу
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HATVOC

HATLEVEL = від 300 до
400 і І
(REFYEARHATYEAR)
≤ 20

Який тип Вашого найвищого рівня освіти або
успішно закінченого навчання, наприклад,
загальна або професійна освіта?
- Загальна освіта…………………………………………..
- Професійна освіта…………..……………………………
- Відповідь відсутня ………………………………..………
- Не застосовується (HATLEVEL ≠ 300 до 400 чи
(REFYEARHATYEAR) > 20)

1
2
-1
-2

1.2.3 Інформація про особу

1.2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСОБУ
1.2.3.Незакінчена освіта та навчання
Зап
итан
ня

ЗАПИТАННЯ/ВІДПОВІДІ

Змінна

ФІЛЬТР

№

23

ЗУПИННАВЧ

Чи була освітня програма, яку Ви почали, але не
закінчили? (у випадку декількох незавершених
програм, зазначте програму з найвищим рівнем)
- Так………………..…………………………………………
- Ні………….…………………………………………………
- Відповідь відсутня …………………………………………
- Не застосовується (HATLEVEL = 000, -1 або
REFYEARHATYEAR) > 20) ….....................

24

DROPEDUCLEVEL

HATLEVEL ≠ 000, -1
і (REFYEAR HATYEAR) ≤ 20
1
2
-1
-2

Який рівень цієї програми?

DROPEDUC = 1

- ISCED 1………..………………………………………………

100

- ISCED 2 (включаючи програми ISCED 3 тривалістю
менше 2-х років)……………...………………………….

200

- ISCED 3 програма тривалістю 2 роки і більше,

302

послідовна (доступ до наступних програм ISCED 3
виключно)
- ISCED 3 програма тривалістю 2 і більше років,
завершальна або доступ до програм ISCED 4
виключно………………...........................
- ISCED 3 з доступом до ISCED 5, 6 чи 7…………………
3 програма тривалістю 2 роки і більше, без
- ISCED
можливого розмежування доступу до інших рівнів
ISCED…….….….………………………………………….
- ISCED4………………..………………………………….……
- ISCED 5……...…………………………………………..……
- ISCED 6..……………………….…………………………..
- ISCED 7……………………………….……………………
- ISCED 8………...…………………………………………..…
- Відповідь відсутня ………………………………………………
- Не застосовується (DROPEDUC ≠ 1)………………………

25

DROPEDUCVOC

303
304
300
400
500
600
700
800
-1
-2

Який тип Вашої освітньої програми, загальна чи
професійна?
-

Загальна освіта………………………………………….
Професійна освіта…………………………………………
Без відповіді………………………………………………
Не застосовується (DROPEDUCLEVEL ≠ від 300 до
400 або (REFYEAR- HATYEAR) > 20) ……………

1
2
-1
-2

DROPEDUCLEVEL=
від 300 до 400 і
(REFYEAR-HATYEAR)
≤ 20
20

1.2.4_5 Інформація про особу

1.2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСОБУ
1.2.4. Основний трудовий статус
Зап
итан
ня

Змінна

ЗАПИТАННЯ/ВІДПОВІДІ

ФІЛЬТР

№

26

MAINSTAT

Поточний трудовий статус (основна робота)

Чи працюєте/задіяні Ви, у тому числі безоплатно,
у сімейному бізнесі або холдингу/господарстві, навчанні або
оплачуваному стажуванні і т.д.?
- Повний робочий день……………………………….
11
- Неповний робочий день……….………………………..
12
- Непрацевлаштований / непрацевлаштована………………… 20
- Учень, студент, подальше навчання, неоплачуване
стажування…………...…………………………………….
31
На пенсії, достроковий вихід на пенсію,
закриття бізнесу………………………………….……………….. 32
- Постійно недієздатний………………..………………………
33
- Проходження обов’язкової військової служби..……………… 34
- Виконання домашніх обов’язків…………...………………………35
- Інша неактивна особа………...………………………………
36
- Відповідь відсутня ……………………………………………
-1
Примітка: Відмінність між повним робочим днем і неповним робочим днем повинна бути встановлена на основі
спонтанної відповіді респондента. Неможливо встановити більш точну відмінність між неповним робочим і повним
робочим днем через відмінності у встановленому робочому часі між країнами-членами, а також між галузями
промисловості.

27

EMP12M

Чи працювали Ви або були задіяні протягом
останніх 12 місяців, у тому числі на безоплатній
основі, у сімейному бізнесі або холдингу

MAINSTAT = 20 to 36

/господарстві, навчанні або оплачуваному
- Так………………..………………………………………….
- Ні………….…………………………………………………
- Відповідь відсутня …………………………………………
- Не застосовується (MAINSTAT = 1,12)….....................

1
2
-1
-2

1.2.5. Характеристики працевлаштування за основним місцем роботи
Зап
итан
ня

Змінна

ЗАПИТАННЯ/ВІДПОВІДІ

ФІЛЬТР

№.

28

JOBSTAT

Який Ваш професійний статус (базуючись на
основній роботі)?
- Приватний підприємець із співробітниками…………
- Приватний підприємець без співробітників …………
- Співробітник з постійною роботою або трудовим
контрактом на необмежений термін …………………….
- Співробітник з тимчасовою роботою / робочим
контрактом з обмеженим терміном ………………
- Сімейний працівник……………………….……………..
- Відповідь відсутня……………………………………………
- Не застосовується (MAINSTAT ≠ 11,12)……………

MAINSTAT = 11, 12
11
12
21
22
30
-1
-2

1.2.4_5 Інформація про особу

29

JOBISCO

Яка Ваша професія (основна робота)?
- ISCO-08 на рівні 2 знаків ………….....…...…….…....
- Відповідь відсутня…….……………………
- Не застосовується (MAINSTAT ≠ 11, 12)………

30

LOCNACE

MAINSTAT = 11, 12
2-знаки
-1
-2

Яка економічна діяльність місцевого підрозділу,
де ви працюєте?

MAINSTAT = 11, 12

- NACE Rev. 2 на рівні 2 знаків..…...…….…....…
2-знаки
- Відповідь відсутня…….……………………………
-1
-2
- Не застосовується (MAINSTAT ≠ 11, 12)………
Примітка: господарська діяльність підприємства може служити в якості проксі для економічної активності місцевого
підрозділу, коли інформація про останній не може бути зібрана чи є відсутньою.
31

LOCSIZEFIRM

Скільки осіб працює у місцевому підрозділі, де Ви
працевлаштовані?
- 1 – 9 осіб ………….....…...…….…....……………….
- 10 - 19 осіб ……..…………………………………………
- 20 - 49 осіб …….………...……………………………
- 50 - 249 осіб.………….………………………………
- 250 або більше осіб………………………….…………
- Точно не відомо, близько 10 або більше осіб……
- Відповідь відсутня ………………………
- Не застосовується (JOBSTAT ≠ 11, 21, 22, 30)……… …

32

JOBTIME

JOBSTAT = 11, 21, 22,
30
1
2
3
4
5
7
-1
-2

У якому році Ви почали працювати на Вашій
поточній основній роботі?
- 4 знаки відповідного року………….....…...…….…....
- Відповідь відсутня …………………………….
- Не застосовується (MAINSTAT ≠ 11, 12)……..

MAINSTAT = 11, 12
4-знаки
-1
-2

1.2.6 Інформація про особу

1.2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСОБУ
1.2.6. Освіта і країна походження батьків

Запи
танн
я№

33

34

35

Змінна

HATFATHER

HATMOTHER

BIRTHFATHER

ЗАПИТАННЯ/ВІДПОВІДІ

Який найвищий рівень освіти/ навчання,
успішно отриманий Вашим батьком
(опікуном чоловічої статі)?
- Найнижчий рівень середньої освіти…………
1
- Середня освіта……………...……………………………
2
- Вища освіта…………….………….…………………………….. 3
- Відповідь відсутня ……………………………………………… -1
- Не застосовується (батько невідомий)………………………….
- Який найвищий рівень освіти/ навчання,
успішно отриманий Вашою матір’ю
(опікуном жіночої статі)?
- Найнижчий рівень середньої освіти …………………………
- Середня освіта…………….……………………………
- Вища освіта…………….…….……………………………..
- Відповідь відсутня ………………………………………………
- Не застосовується (матір невідома)………………………….

BIRTHMOTHER

-2

1
2
3
-1
-2

Країна народження Вашого батька опікуна ч. статі)?
- Народився у цій країні... ..............................................
- Країна народження……………………………………..
- Відповідь відсутня ……………………………………
- Не застосовується (батько невідомий)… ……

36

ФІЛЬТР

0
ISO 2-знаки
-1
-2

Країна народження Вашої матері (опікуна ж.
статі)?
- Народилась у цій країні... ..........................................
- Країна народження …………………………………
- Відповідь відсутня …………………………
- Не застосовується (матір невідома)………… ………….

0
ISO 2-знаки
-1
-2

Примітка: Навіть якщо країна народження є країною, де проводиться обстеження, її необхідно вказувати.
Зверніть увагу, що є кілька випадків, які можуть бути прийняті до уваги при кодуванні, в залежності від вибору, зробленого щодо
кордонів (кордони поточні або кордони на момент народження) – див. керівні принципи обстеження для отримання більш докладної
інформації
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1.3. ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО МОЖЛИВОСТЕЙ НАВЧАННЯ ТА ІНСТРУКЦІЇ
Запита
ння

№

37

Змінна

SEEKINFO

ЗАПИТАННЯ/ВІДПОВІДІ

Чи шукали Ви протягом останніх 12 місяців будь-яку
інформацію, щодо можливостей навчання
(формальної або неформальної освіти і навчання)?

- Так……………………………………………………………
- Ні…………………………………………………………… …
- Відповідь відсутня ……………………………………

38

GUIDEINST

GUIDEINST_1

GUIDEINST_2

GUIDEINST_3

GUIDEINST

ФІЛЬТР

1
2
-1

Чи отримали Ви протягом останніх 12 місяців будьяку інформацію або довідку / консультацію про
можливості навчання від установ / організацій
(включаючи усі види і форми отриманих послуг:
індивідуально, по Інтернету, поштою, телефоном,
факсом, через плакати, листівки і т.д.)?

Так, я безкоштовно отримав/отримала інформацію або
довідку / консультацію про можливості навчання від
установ / організацій…………………………………

(*)

- Так, я заплатив/заплатила за інформацію або
довідку / консультацію про можливості навчання від
установ / організацій…………..

(*)

- Ні, я не отримав/отримала жодної інформації або
довідки / консультації про можливості навчання від
установ / організацій ...

(*)

- Відповідь відсутня ………………………………………

-1

Альтернативні додаткові запитання для того, щоб допомогти респонденту належним чином дати відповіді для інструкцій

(НЕ ДЛЯ ПЕРЕДАЧІ В ЄВРОСТАТ)
Чи отримали Ви протягом останніх 12 місяців будьяку інформацію або довідку / консультацію про
можливості навчання від установ / організацій?

38a

GUIDEINSTA
- Так……………………………………………………………
- Ні………………………………………………………………

38b

GUIDEINSTB

- Відповідь відсутня ……………………………………………
Чи була інформація або довідку / консультацію про
можливості навчання, яку Ви отримали від установ
/ організацій, безкоштовною?

- Так……………………………………………………………
- Ні………………………………………………………………
- Відповідь відсутня ………………………………………………
Змінна GUIDEINST може бути отримана наступним чином
GUIDEINST_1 = (GUIDEINSTA = 1 and GUIDEINSTB=1) GUIDEINST_2 =
(GUIDEINSTA = 1 and GUIDEINSTB=2) GUIDEINST_3 = (GUIDEINSTA = 2)
GUIDEINST = -1 when (GUIDEINSTA = -1 or GUIDEINSTB = -1)
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39

GUIDESOURCE

GUIDESOURCE_1
GUIDESOURCE_2
GUIDESOURCE_3
GUIDESOURCE_4
GUIDESOURCE_5

Чи отримали Ви цю безкоштовну інформацію або
довідку/консультацію про можливості навчання
від установ / організацій? (Оберіть варіанти, які
Вам підходять)
Від освітніх або навчальних закладів (шкіл, коледжів,
університетів, центрів професійної освіти, установ для
навчання дорослих, центрів тестування)
Від служб зайнятості
Від роботодавця, організацій роботодавців
Від профспілок або робочої ради

( ** )

Від інших установ /організацій, які надають
безкоштовну інформацію або довідку/консультацію про
можливості навчання (які раніше не згадувалися)

( ** )

GUIDEINST_1 = 1

( ** )
( ** )
( ** )

- Відповідь відсутня ……………………………………
-1
- Не застосовується (GUIDEINST_1 ≠ 1)…………
…
-2
Примітка: питання безпосередньо стосується лише безкоштовної інформації довідки/консультації
GUIDESOURCE

40

GUIDETYPE
GUIDETYPE_1
GUIDETYPE_2
GUIDETYPE_3
GUIDETYPE_4

Який тип безкоштовної інформації чи
довідки/консультації про можливості навчання це
був? (Оберіть варіанти, які Вам підходять)
Інформація чи консультація про можливості навчання
Оцінка навичок і компетенцій за допомогою тестів,
перевірки навичок або інтерв'ю
Інформація та довідка / консультація про процедури
перевірки/підтвердження навичок, компетенцій або
раніше здобутої освіти
Інший вид інформації, довідки / консультації

GUIDEINST_1=1
( ** )
( ** )
( ** )
( ** )

- Відповідь відсутня …………………………………
-1
GUIDETYPE
- Не застосовується (GUIDEINST_1 ≠ 1)
…
-2
Примітка: питання безпосередньо стосується лише безкоштовної інформації довідки/консультації

41

GUIDEMODE
GUIDEMODE_1
GUIDEMODE_2
GUIDEMODE_3

GUIDEMODE_4

Яким чином Ви отримали цю безкоштовну
інформацію консультацію про можливості
навчання? (Оберіть варіанти, які Вам підходять)
Особисте спілкування
Спілкування з іншою людиною по Інтернету,
телефону, e-mail або будь-яким іншим способом
Використання комп’ютерної програми/додатку для
отримання інформації довідки / консультації (у тому
числі онлайн - інструментів для самооцінювання)
Отримання інформації через спеціальні матеріали
без спілкування (з книжок, плакатів, веб-сайтів,
брошур, телевізійних програм, і т.д.)

GUIDEINST_1 = 1
( ** )
( ** )
( ** )

( ** )

- Жодним з вищеназваних способів………………
0
- Відповідь відсутня ……………………………………
-1
- Не застосовується (GUIDEINST_1 ≠ 1)……………
…
-2
Примітка: питання безпосередньо стосується лише безкоштовної інформації довідки/консультації
GUIDEMODE

Примітка: символ ( * ) означає, що у разі вибору змінної, код має бути 1, якщо змінна не вибрана - код 2, якщо відповідь
відсутня — код -1;
символ ( ** ) означає, що у разі вибору змінної, код має бути 1, якщо змінна не вибрана - код 2, якщо відповідь
відсутня — код -1, якщо відповідь не застосовується — код -2
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1.4.1 Формальна освіта

1.4. УЧАСТЬ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ТА ОСВІТИ
1.4.1 Формальна освіта
Зап
итан
ня

Змінна

ФІЛЬТР
ЗАПИТАННЯ/ВІДПОВІДІ

№

42

FED

Чи були ви за останні 12 місяців, тобто, з <<місяць,
рік>> студентом або учнем у системі формальної
освіти або професійної підготовки?

- Так………………………………………………………………
1
- Н і ………………………………………………………………
2
Примітка: Запитання для цієї змінної повинні бути сформульовані країнами таким чином, щоб якомога повніше описати
концепцію освіти, покликану забезпечити досягнення, включених в Національні рамки кваліфікацій. Формулювання може
бути наступним (приклад):
Чи проходили Ви навчання протягом останніх 12 місяців, тобто з << місяць, рік >>?
1.ТАК 2. НІ
43

FEDNUM

У скількох видах формальної освіти Ви приймали
участь протягом останніх 12 місяців?
- У жодному виді (FED = 2)………………………
- Кількість заходів ……………………………………………

0
1-99

Примітка: Повинні враховуватися усі види діяльності, які мали місце протягом останніх 12 місяців, а не тільки останні з них (у попередній
анкеті 2011 AES, число було обмежено до 3)

44

FEDNAME

FEDNUM ≥ 1

- Назва останнього формальної освіти або навчальної
діяльності, у якій Ви брали участь протягом останніх 12
місяців?

- Назва формальної освіти………………………………
Примітка: Змінна FEDNAME не включена до книги правил або кодів. Направлений на допомогу у процесі збору даних..

45

FEDSTARTYEAR

Рік початку отримання формальної освіти
FEDNAME?

4 цифри, які позначають рік початку отримання
останньої освіти/ проходження навчання……………
- Відповідь відсутня ………………………………………...
- Не застосовується (FEDNUM=0)……...….....

46

FEDNUM ≥ 1
4 знаки
-1
-2

FEDSTARTMONTH Місяць початку отримання формальної освіти

FEDNUM ≥ 1

FEDNAME?

Місяць початку отримання останньої освіти /
проходження навчання.......................
- Відповідь відсутня …….…………………………………
- Не застосовується (FEDNUM = 0)……………………
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1.4.1 Формальна освіта

47

FEDLEVEL

Рівень формальної освіти FEDNAME
- ISCED 1………..…………………………………………

100

- ISCED 2 (програми ISCED 3, тривалістю менше 2 років

200

- ISCED 3 програма тривалістю 2 роки і більше,
послідовна (доступ до наступних програм ISCED 3
виключно) ………………………………..
- ISCED 3 3 програма тривалістю 2 і більше років,
завершальна або доступ до програм ISCED 4
виключно........
- ISCED 3 з доступом до ISCED 5, 6 або 7.......….....…
- ISCED 3 програма тривалістю 2 і більше р., без
можливого розмежування доступу до інших рівнів
ISCED …………………………...............
- ISCED 4………………..………………………………….
- ISCED 5……...…………………………………………..…
- ISCED 6..……………………….…………..................……
- ISCED 7……………………………….………………….......
- ISCED 8………...…………………………………………….
- Відповідь відсутня……………………………………….
- Не застосовується (FEDNUM = 0)……………….………
48

49

FEDCOMP

FEDFIELD

303
304

300
400
500
600
700
800
-1
-2

FEDNUM ≥ 1
1
2
3
-1
-2
FEDNUM ≥ 1 and
FEDLEVEL = 300 to 800

За яким напрямком ви отримували
формальну освіту FEDNAME?

-

Мистецтво та гуманітарні науки... ................................
Суспільні науки, журналістика та інформація ............
Бізнес-адміністрування і право... ............................
Природничі науки, математика і статистика... ..........
Інформаційні та комунікаційні технології (ІКТ)....
Проектування, виробництво і будівництво... ...........
С/г, лісове, рибне господарство і ветеринарія... ..........

- Здоров’я і добробут.....................................................
- Послуги..................................................................
- Не відомо………………………………….
- Відповідь відсутня.................................................
- Не застосовується (FEDNUM = 0 або FEDLEVEL ≠ 300
до 800)………………………………………….
- Поля закодовані на детальному рівні на рівні 4 знаків
(на добровільній основі)……..........................……….
FEDVOC

302

Чи закінчили ви формальну освіту
FEDNAME?
- Ні, припинив/припинила навчання до очікуваного закінчення
- Ні, я продовжую навчання ………………………………
- Так, я завершив/завершила навчання…………………
- Відповідь відсутня …………………………………………
- Не застосовується (FEDNUM = 0)……………………

- Загальні програми та кваліфікація…...................
- Освіта............................................................................

50

FEDNUM ≥ 1

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
99
-1
-2

0011-1041

Тип формальної освіти FEDNAME?
- Загальна освіта…………………………………………..
- Професійна освіта…………..……………………………
- Відповідь відсутня ………………………………..…………
- Не застосовується (FEDLEV ≠ від 300 до 400)…………
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51

FEDDIST

Чи була формальна освіта FEDNAME організована
переважно у формі дистанційного навчання?
- Так………………………………………………………………
- Ні………………………………………………………………
- Відповідь відсутня………………………………………………
- Не застосовується (FEDNUM = 0)………………………………

FEDNUM ≥ 1
1
2
-1
-2

Примітка: для уточнення поняття "переважно", інтерв'юер має зорієнтувати респондента наступним чином: респондент має розглядати навчання
переважно організоване як онлайн-курс, у випадку коли такий режим мав місце принаймні 50% навчальних годин

52

FEDDISTOL

Чи було це дистанційне навчання FEDNAME
переважно організоване у вигляді он-лайн - курсу?

FEDDIST = 1

- Так………………………………………………………………
1
- Ні………………………………………………………………
2
- Відповідь відсутня………………………………………………… -1
- Не застосовується (FEDDIST ≠ 1)……………………………… -2
Примітка: для уточнення поняття "переважно", інтерв'юер має зорієнтувати респондента наступним чином: респондент має розглядати навчання
переважно організоване як дистанційне навчання, у випадку коли такий режим мав місце принаймні 50% навчальних годин.

53

FEDOERA

Чи користувались освітніми ви он-лайн - ресурсами,
отримуючи формальну освіту FEDNAME
(аудіовізуальними матеріалами, навчальні он-лайн
програми, електронні книги, і т.п.)?

FEDNUM ≥ 1

-- Дуже часто…………………………………………………
- Часто…………………....…………………………………
- Інколи……………………………………………………
- Н і к о л и .....………………………………………………………
- Відповідь відсутня…………………………………………
- Не застосовується (FEDNUM = 0)………………………………

54

55

FEDOERB

FEDREASON
FEDREASON_01a
FEDREASON_01b
FEDREASON_02
FEDREASON_03
FEDREASON_04
FEDREASON_05
FEDREASON_06
FEDREASON_07
FEDREASON_08
FEDREASON_09

FEDREASON

Чи спілкувалися ви з іншими людьми (вчителями,
учнями) через освітній веб-сайт / веб-портал у ході
отримання формальної освіти FEDNAME?
- Так………………………………………………………………
- Ні………………………………………………………………
- Відповідь відсутня ……………………………………………
Не застосовується (FEDNUM = 0)………………………………

1
2
3
4
-1
-2

FEDNUM ≥ 1

1
2
-1
-2

Що стало причиною Вашої участі у FEDNAME?
(оберіть варіанти, які Вам підходять)

FEDNUM ≥ 1

Для кращого виконання моєї роботи
Для покращення моїх кар’єрних перспектив
Щоб зменшити шанси втрати моєї роботи
Щоб збільшити шанси отримати роботу, або змінити
роботу / професію
Для того, щоб започаткувати свій власний бізнес
Я був змушений/ була змушена брати участь
Для отримання знань / навичок, корисних у моєму
повсякденному житті
Для того, щоб підвищити мої знання / навички на цікаву
мені тему
Щоб отримати сертифікат
Для того, щоб познайомитися з новими людьми / для
задоволення/розваги
- Жоден з перерахованих вище пунктів …………
- Відповідь відсутня ……………………………………
- Не застосовується (FEDNUM = 0)…………………

…
…

( ** )
( ** )
( ** )
( ** )
( ** )
( ** )
( ** )
( ** )
( ** )
( ** )
0
-1
-2

Примітка: символ ( * ) означає, що у разі вибору змінної, код має бути 1, якщо змінна не вибрана - код 2, якщо відповідь
відсутня — код -1, якщо не застосовується – код -2
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56

FEDWORKTIME

Чи Ви отримували формальну освіту FEDNAME під час
оплачуваної роботи (оплачувана відпустка чи лікарняний)?

FEDNUM ≥ 1

- Лише під час оплачуваної робочих годин………………
1
- Переважно під час оплачуваної роботи/годин ………
2
- Переважно не під час оплачуваної роботи/годин …
3
- Лише не під час оплачуваної роботи/годин …………
4
- Не працював/працювала на той момент ……………
5
- Відповідь відсутня………………………………………
-1
- Не застосовується (FEDNUM = 0)……………………………… -2
Примітка: Це запитання стосується ступеня діяльності, яка відбувається протягом оплачуваних робочих годин,
означаючи, що робочий час використовується для участі в діяльності замість виконання прямих робочих обов’язків . Вона
також включає в себе випадок, коли певна кількість робочих годин замінюється навчальною діяльністю, навіть якщо сама
діяльність відбувається не у робочий час респондента.
У разі, якщо 50% діяльності відбувається протягом оплачуваних робочих годин і 50% у неробочий час, ця діяльність
повинна бути класифікована як "переважно протягом оплачуваних робочих годин". Якщо навчальна діяльність
відбувається у позаробочий час, а відповідач отримав оплату за години або додаткові години дозвілля, діяльність
повинна бути закодована як "лише під час оплачуваних робочих годин". Відповідь на це запитання має відображати тільки
участь у навчальному курсі, а не домашнє завдання. - Приватні підприємці повинні розглядатися в якості
зайнятих/працюючих осіб.
- Сімейні працівники («самозайняті» працівники, задіяні на підприємстві, яким управляють родичі, які проживають у тому ж
господарстві), які не можуть розглядатися в якості партнерів, добровільних соціальних працівників та інших осіб,
працюють без оплати, але відвідують курс у цій сфері, повинні кодуватись як "тільки у неоплачувані робочі години", так як
у цьому випадку немає оплачуваних робочих годин. - Якщо під час отримання формальної освіти респондент є
безробітним протягом усього періоду курсу (протягом звітного періоду), курс ділиться на два періоди: період, коли особа
мала роботу і період, коли особа не мала роботу. Відповідь на це питання і кодування повинні відображати ситуацію під
час найдовшого періоду курсу (знову ж-таки протягом звітного періоду).
Скільки навчальних годин FEDNAME Ви отримали
57
FEDNBHOURS
FEDNUM ≥ 1
протягом останніх 12 місяців?
- Загальна кількість навчальних годин останньої
формальної освіти або навчальної діяльності... .......
1-9999
…
-1
- Відповідь відсутня…………………………………
-2
- Не застосовується (FEDNUM = 0)…………
Альтернативні додаткові запитання для того, щоб допомогти респонденту належним чином дати
відповіді щодо загальної кількості навчальних годин
(НЕ ДЛЯ ПЕРЕДАЧІ В ЄВРОСТАТ)
57a

57b

58

FEDNBWEEKS
(альтернативно)

Кількість тижнів

- Відповідь відсутня …………………………………
- Не застосовується (FEDNUM = 0)…………………
FEDDURPERWEEK Середня кількість навчальних годин на тиждень
(альтернативно)
- Відповідь відсутня ……………………………………
- Не застосовується (FEDNUM = 0)……………………

FEDPAID

FEDNUM ≥ 1
…

1-52
-1
-2

…

1-98
-1
-2

FEDNUM ≥ 1

Який з наступних випадків найкраще описує оплату за
навчання, реєстрацію, оплату іспиту, а також витрати на
книги або технічне навчальне оснащення, стосовно
Вашого формального навчання FEDNAME?

- Оплачено Вами у повній мірі………………
- Частково оплачено Вами, частково іншою
стороною………......…………………………………………
.
- Оплачено
іншою стороною у повній мірі…………
- Безкоштовне навчання.........................................…
- Вам невідомо
- Відповідь відсутня..................................................
- Не застосовується (FEDNUM = 0)………………
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1
2
3
4
5
-1
-2

1.4.1 Формальна освіта

59

FEDPAIDBY

FEDPAIDBY_1
FEDPAIDBY_2
FEDPAIDBY_3
FEDPAIDBY_4
FEDPAIDBY

Який з наступних об’єктів частково або у повній
мірі оплатив навчання, реєстрацію, оплату іспиту,
а також витрати на книги або технічне навчальне
оснащення стосовно Вашого формального
навчання FEDNAME? (Оберіть варіанти, які Вам
підходять)
Роботодавець або потенційний роботодавець
Державна служба зайнятості
Інші державні установи
Член сім’ї або родич
- Жодний з перерахованих вище варіантів…………… …
- Відповідь відсутня……………………………………
…
- Не застосовується (FEDNUM = 0 або (FEDPAID ≠ 2 і
3))…

FEDNUM ≥ 1 and
(FEDPAID = 2 or 3)

( ** )
( ** )
( ** )
( ** )
0
-1
-2

Примітка: Ці запитання стосуються ситуації, коли прямі витрати були повністю або частково покриті будь-якою іншою
стороною. У разі, якщо працівник був працевлаштований членом його / її домогосподарства і отримав фінансову підтримку
від сім'ї, але в якості працівника або сімейного працівника, такий випадок слід розглядати як підтримку роботодавця, а не
підтримку домогосподарств. У разі, якщо респондент працював на себе під час отримання освіти та навчання і оплачував
витрати з джерел своєї компанії, такий випадок кодується як підтримка роботодавців (повна або часткова).
Примітка: символ ( ** ) означає, що у разі вибору змінної, код має бути 1, якщо змінна не вибрана - код 2, якщо відповідь
відсутня — код -1, якщо відповідь не застосовується — код -2

60

FEDUSEA

Як часто Ви зараз використовуєте навички /
вміння, отримані у ході навчання FEDNAME?
- Часто……………………………………………………
- Достатньо часто……….………………………………
- Не дуже часто………………………………………………
- Взагалі не використовую ……………………………
- Відповідь відсутня…………………………………
- Не застосовується (FEDNUM = 0)…………………

61

FEDUSEB

FEDOUTCOME

1
2
3
4
-1
-2

Як часто Ви очікуєте використовувати навички /
вміння, отримані у ході навчання FEDNAME?
- Часто……………………………………………………
- Достатньо часто……….………………………………
- Не дуже часто………………………………………………
- Взагалі не використовуватиму……………………………
- Відповідь відсутня…………………………………
- Не застосовується (FEDNUM = 0)…………………

62

FEDNUM ≥ 1

Чи отримані у ході формального навчання
FEDNAME навички допомогли Вам якимось
чином? (Оберіть варіанти, які Вам підходять)

FEDNUM ≥ 1
1
2
3
4
-1
-2

FEDNUM ≥ 1

( ** )
Отримання (нової) роботи
( ** )
Підвищення зарплати
( ** )
Підвищення
( ** )
Нові задачі
( ** )
Краще виконання/результативність роботи
Персональні причини (познайомитись з новими
( ** )
FEDOUTCOME_6 людьми, освіжити навички з загальних предметів і т.д.)
( ** )
FEDOUTCOME_7 Відсутність результату на даний момент
- Жоден з наведених вище варіантів…………………… …
0
FEDOUTCOME
- Відповідь відсутня……………………………………… …
-1
- Не застосовується (FEDNUM = 0)………………………
-2
Примітка: символ ( ** ) означає, що у разі вибору змінної, код має бути 1, якщо змінна не вибрана - код 2, якщо відповідь
відсутня — код -1, якщо відповідь не застосовується — код -2
FEDOUTCOME_1
FEDOUTCOME_3
FEDOUTCOME_2
FEDOUTCOME_4
FEDOUTCOME_5
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1.4. УЧАСТЬ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ТА ОСВІТИ
1.4.2 Неформальна освіта

Запит
ання
№

ЗАПИТАННЯ / ВІДПОВІДЬ

Змінна

Фільтр

Діяльність, якою респондент займався протягом
останніх 12 місяців з метою покращення
знань або навичок у будь-якій сфері (у тому числі
хобі), як у вільний , так і в робочий час.
Включає закінчену і поточну діяльність.
(NFE)

a. Чи брали Ви протягом останніх 12 місяців участь
в курсах на робочому місці або у вільний час?
63

NFECOURSE

NFECOURSENUM

64

Наприклад: мовні, комп’ютерні курси, курси водіння,
менеджменту, кулінарні курси, курси з садівництва чи
малювання
- Так……………………………………………………………1
- Ні…………………………………………………………….2
- Скільки разів………………………………………….…1-99
b. Чи брали Ви протягом останніх 12 місяців
участь у семінарах на робочому місці або у
вільний час?

NFECOURSE=1

NFEWORKSHOP

NFEWORSHOPNUM

Наприклад: семінар, присвячений тематиці
даних/фактів/подій, дню натхнення, дослідження,
інформаційний семінар, семінар, присвячений питанням
здоров'я.
- Так… ............................................................................................. 1
- Н і … .............................................................................................. 2
- Скільки разів ?
1-99

NFEWORKSHOP=1

c. Чи брали Ви участь протягом останніх 12
місяців у навчальних курсах без відриву від
роботи (планові навчальні курси інструктаж,
тренінги безпосередньо на робочому місці),
організованих роботодавцем з залученням
викладача/інструктора?
65

NFEGUIDEDJT
Наприклад: Тренінг з використання нового обладнання
або програмного забезпечення(для 1-2 осіб).

NFEGUIDEDJTNUM

- Так… ............................................................................................. 1
- Ні… ............................................................................................... 2
- Скільки разів ?
1-99

NFEGUIDEDJT=1

d. Чи брали Ви протягом останніх 12 місяців платні
приватні уроки з репетитором або наставником?
66

NFELESSON

Наприклад: Уроки математики або фортепіано.,
Враховуються, лише ті уроки, які проводилися професійним
викладачем, а не членами сім'ї , друзями або колегами.
- Так… ............................................................................................. 1
- Н і … .............................................................................................. 2
NFELESSONNUM
- Скільки разів ?
NFELESSON=1
1-99
Примітка: Приватні уроки підпадають під категорію"формальна освіта" у тому випадку, коли національна система освіти визнає
домашнє навчання, оскільки учень братиме участь у формалізованій навчальній програмі , що дозволять отримати кваліфікацію
НРК. У цьому випадку вони повинні бути представлені в модулі FED (Формальна освіта).
У якості альтернативи, інтерв'юери можуть збирати кількість неформальних навчальних заходів після кожного виду
неформального навчання і підсумовувати цифри, щоб отримати NFENUM.
Ці чотири запропоновані змінні для підрахунку не потрібно передавати в Євростат

NFECOURSE = 1 or
NFEWORKSHOP = 1 or
NFEGUIDEDJT = 1 or
NFELESSON = 1

У скількох видах неформальної освіти такого типу
ви брали участь протягом останніх 12 місяців?
67

NFENUM
- Кількість видів………………………………………….
- У жодному (NFECOURSE = NFEWORKSHOP

1-99

0
= NFEGUIDEDJT = NFELESSON = 2)……….
Примітка: альтернативно, NFENUM = NFECOURSENUM + NFEWORSHOPNUM + NFEGUIDEDJTNUM + NFELESSONNUM
Примітка: Інформація про вид діяльності, мету, дані про те, чи проходила діяльність у робочий час, чи оплачувалась
вона роботодавцем, збираються за сім неформальних навчальних заходів.

68

69

(NFEACT01)
NFEACT01_TYPE

NFEACT01_PURP

01 - Ідентифікація 1-го типу навчальної діяльності
Тип неформальної навчальної діяльності
- Курси… ......................................................................................... 1
- Семінари… ................................................................................... 2
- Тренінг на роботі ......................................................................... 3
- Приватні заняття ......................................................................... 4
- Відповідь відсутня………………………………………
-1
- Не застосовується (NFENUM = 0)……………………………… -2

Чи було неформальне навчання головним чином
пов'язаним з роботою?
- Переважно пов’язане з роботою
- Персонального х-ру / не пов’язане з роботою
- Відповідь відсутня…………………………………
- Не застосовується (NFENUM = 0)…………………… …

70

NFENUM ≥ 1
1
2
-1
-2

Чи проходило неформальне навчання переважно чи
виключно під час оплачуваних робочих годин
NFEACT01_WORKTIME (у тому числі протягом оплачуваної відпустки/лікарняного)
-

NFENUM ≥ 1

NFENUM ≥ 1

Так… ............................................................................................. 1
Ні (включаючи непрацюючих на момент опитування) ............. 2
Відповідь відсутня…………………………………………
-1
Не застосовується (NFENUM = 0)……………………………… -2

Чи було Ваше неформальне навчання повність чи
частково оплачено Вашим роботодавцем?
71

NFEACT01_PAIDBY

NFENUM ≥ 1
-

Так… ............................................................................................. 1
Ні (включаючи непрацюючих на момент опитування) ............. 2
Відповідь відсутня……………………………………
-1
Не застосовується (NFENUM = 0)……………………………… -2

Примітка: Це запитання стосується ступеня діяльності, яка відбувається протягом оплачуваних робочих годин,
означаючи, що робочий час використовується для участі в діяльності замість виконання прямих робочих обов’язків .
Вона також включає в себе випадок, коли певна кількість робочих годин замінюється навчальною діяльністю, навіть
якщо сама діяльність відбувається не у робочий час респондента.
У разі, якщо 50% діяльності відбувається протягом оплачуваних робочих годин і 50% у неробочий час, ця діяльність
повинна бути класифікована як "переважно протягом оплачуваних робочих годин". Якщо навчальна діяльність
відбувається у позаробочий час, а відповідач отримав оплату за години або додаткові години дозвілля, діяльність
повинна бути закодована як "лише під час оплачуваних робочих годин". Відповідь на це запитання має відображати
тільки участь у навчальному курсі, а не домашнє завдання. - Приватні підприємці повинні розглядатися в якості
зайнятих/працючих осіб.
- Сімейні працівники («самозайняті» працівники, задіяні на підприємстві, яким управляють родичі, які проживають у
тому ж господарстві), які не можуть розглядатися в якості партнерів, добровільних соціальних працівників та інших
осіб, працюють без оплати, але відвідують курс у цій області, повинні кодуватись як "тільки у неоплачувані робочі
години", так як у цьому випадку немає оплачуваних робочих годин. - Якщо під час отримання формальної освіти
респондент є безробітним протягом усього періоду курсу (протягом звітного періоду), курс ділиться на два періоди:
період, коли особа мала роботу і період, коли особа не мала роботу. Відповідь на це питання і кодування повинні
відображати ситуацію під час найдовшого періоду курсу (знову ж таки протягом звітного періоду).

(NFEACT02)
72

NFEACT02_TYPE

2 - Ідентифікація 2-го типу навчальної діяльності
Тип неформальної навчальної діяльності

NFENUM ≥ 2

- Курси………………………………………………………
- Семінари…………………………………
- Тренінг на роботі …………………………………
- Приватні заняття………………………………………….

1
2
3
4

- Відповідь відсутня………………………………………
- Не застосовується (NFENUM < 2)…………………………

-1
-2
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73

NFEACT02_PURP

Чи було неформальне навчання головним чином
пов'язаним з роботою?
- Так……………………………………………………………
- Ні…………………………………………………………… …
- Відповідь відсутня……….…………………………………
- Не застосовується (NFENUM < 2)…………………………

NFENUM ≥ 2
1
2
-1
-2

Чи проходило неформальне навчання переважно чи

74

NFEACT02_WORKTIME виключно під час оплачуваних робочих годин

75

NFEACT02_PAIDBY

Чи було Ваше неформальне навчання повністю чи
частково оплачено Вашим роботодавцем?
employer
pay partially or fully for the non- formal
- Так……………………………………………………………
- Ні (включаючи непрацюючих на момент опитування)
- Відповідь відсутня………………………………………
- Не застосовується (NFENUM < 2)… …………………

(NFEACT03)
76

77

NFENUM ≥ 2

(у тому числі протягом оплачуваної відпустки/лікування)?

- Так……………………………………………………………
- Ні (включаючи непрацюючих на момент опитування)
- Відповідь відсутня………………………………………
- Не застосовується (NFENUM < 2)… ………………… …

NFEACT03_TYPE

NFEACT03_PURP

1
2
-1
-2
NFENUM ≥ 2
1
2
-1
-2

3 - Ідентифікація 3-го типу навчальної діяльності
Тип неформальної навчальної діяльності

NFENUM ≥ 3

- Курси ………………………………………………………
- Семінари ……………………………………
- Тренінги на роботі ……………………………………
- Приватні заняття ……………………………………………….
- Відповідь відсутня
-……………………………………………………
Не застосовується (NFENUM < 3)………
………………………
Чи було неформальне навчання головним чином
пов'язаним з роботою?

1
2
3
4
-1
-2

- Переважно пов’язане з роботою……………………….
- Персонального х-ру / не пов’язане з роботою
- Відповідь відсутня
-…………………………………………………
Не застосовується (NFENUM < 3)………………

1
2
-1
-2

NFENUM ≥ 3

Чи проходило неформальне навчання переважно чи

78

NFEACT03_WORKTIME виключно під час оплачуваних робочих годин

79

NFEACT03_PAIDBY

(NFEACT04)
NFEACT04_TYPE

NFEACT04_PURP

Тип неформальної навчальної діяльності

- Відповідь відсутня……………………………
- Не застосовується (NFENUM < 4)…………

NFEACT04_PAIDBY

(NFEACT05)
NFEACT05_TYPE

NFEACT05_PURP

NFENUM ≥ 4
1
2
-1
-2

5 Ідентифікація 5-го типу навчальної діяльності
Тип неформальної навчальної діяльності
- Курси………………………………………………………
- Семінари……………………………………
- Тренінги на роботі ……………………………………
- Приватні заняття……………………………………………….
- Відповідь відсутня……………………………
- Не застосовується (NFENUM < 5)……………………

85

NFENUM ≥ 4
1
2
-1
-2

Чи було Ваше неформальне навчання повність чи
частково оплачено Вашим роботодавцем?
- Так……………………………………………………………
- Ні (включаючи непрацюючих на момент опитування)
- Відповідь відсутня……………………………………
- Не застосовується (NFENUM < 4)…………………
…

84

NFENUM ≥ 4
1
2
-1
-2

Чи проходило неформальне навчання переважно чи
NFEACT04_WORKTIME виключно під час оплачуваних робочих годин
(у тому числі протягом оплачуваної відпустки/лікування)?

- Так……………………………………………………………
- Ні (включаючи непрацюючих на момент опитування)
- Відповідь відсутня……………………………………
- Не застосовується (NFENUM < 4)…………………
…
83

NFENUM ≥ 4
1
2
3
4
-1
-2

Чи було неформальне навчання головним чином
пов'язаним з роботою?
- Переважно пов’язане з роботою
-….....…………………………….
Персонального х-ру/ не пов’язане з роботою

82

NFENUM ≥ 3
1
2
-1
-2

4 - Ідентифікація 4-го типу навчальної діяльності

- Курси………………………………………………………
- Семінари……………………………………
- Тренінги на роботі ……………………………………
- Приватні заняття……………………………………………….
- Відповідь відсутня……………………………
- Не застосовується (NFENUM < 4)……………………
81

1
2
-1
…

Чи було Ваше неформальне навчання повність чи
частково оплачено Вашим роботодавцем?
- Так……………………………………………………………
- Ні (включаючи непрацюючих на момент опитування)
- Відповідь відсутня……………………………………
- Не застосовується (NFENUM < 3)…………………
…

80

NFENUM ≥ 3

(у тому числі протягом оплачуваної відпустки/лікарняного)

- Так……………………………………………………………
- Ні (включаючи непрацюючих на момент опитування)
- Відповідь відсутня……………………………………
- Не застосовується (NFENUM < 3)…………………

NFENUM ≥ 5
1
2
3
4
-1
-2

Чи було неформальне навчання головним чином
пов'язаним з роботою?
- Переважно пов’язане з роботою
-….....…………………………….
Персонального х-ру / не пов’язане з роботою
- Відповідь відсутня……………………………
- Не застосовується (NFENUM < 5)…………

NFENUM ≥ 5
1
2
-1
-2

Чи проходило неформальне навчання переважно чи

86

NFEACT05_WORKTIME виключно під час оплачуваних робочих годин

87

NFEACT05_PAIDBY

(NFEACT06)
NFEACT06_TYPE

1
2
-1
-2

Чи було Ваше неформальне навчання повність чи
частково оплачено Вашим роботодавцем?
- Так……………………………………………………………
- Ні (включаючи непрацюючих на момент опитування)
- Відповідь відсутня……………………………………
- Не застосовується (NFENUM < 5)…………………
…

88

NFENUM ≥ 5

(у тому числі протягом оплачуваної відпустки/лікування)?

- Так……………………………………………………………
- Ні (включаючи непрацюючих на момент опитування)
- Відповідь відсутня……………………………………
- Не застосовується (NFENUM < 5)…………………
…

NFENUM ≥ 5
1
2
-1
-2

6 - Ідентифікація 6-го типу навчальної діяльності
Тип неформальної навчальної діяльності
- Курси………………………………………………………
- Семінари……………………………………
- Тренінги на роботі ……………………………………
- Приватні заняття……………………………………………….
- Відповідь відсутня……………………………
- Не застосовується (NFENUM < 6)……………………

NFENUM ≥ 6
1
2
3
4
-1
-2
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89

NFEACT06_PURP

Чи було неформальне навчання головним чином
пов'язаним з роботою?
- Переважно пов’язане з роботою
- Персонального х-ру/ не пов’язане з роботою
- Відповідь відсутня……………………………
- Не застосовується (NFENUM < 6)…………

NFENUM ≥ 6

…
…

1
2
-1
-2

Чи проходило неформальне навчання переважно чи

90

NFEACT06_WORKTIME виключно під час оплачуваних робочих годин

91

NFEACT06_PAIDBY

(NFEACT07)
NFEACT07_TYPE

NFEACT07_PURP

NFENUM ≥ 6
1
2
-1
-2

7 - Ідентифікація 7-го типу навчальної діяльності
Тип неформальної навчальної діяльності
- Курси………………………………………………………
- Семінари……………………………………
- Тренінги на роботі ……………………………………
- Приватні заняття……………………………………………….
- Відповідь відсутня……………………………
- Не застосовується (NFENUM < 7)……………………

93

1
2
-1
-2

Чи було Ваше неформальне навчання повність чи
частково оплачено Вашим роботодавцем?
- Так……………………………………………………………
- Ні (включаючи непрацюючих на момент опитування)
- Відповідь відсутня……………………………………
- Не застосовується (NFENUM < 6)…………………
…

92

NFENUM ≥ 6

(у тому числі протягом оплачуваної відпустки/лікування)?

- Так……………………………………………………………
- Ні (включаючи непрацюючих на момент опитування)
- Відповідь відсутня……………………………………
- Не застосовується (NFENUM < 6)…………………
…

NFENUM ≥ 7
1
2
3
4
-1
-2

Чи було неформальне навчання головним чином
пов'язаним з роботою?
- Переважно пов’язане з роботою
-….....…………………………….
Персонального х-ру/ не пов’язане з роботою
- Відповідь відсутня……………………………
- Не застосовується (NFENUM < 7)…………

NFENUM ≥ 7
1
2
-1
-2

Чи проходило неформальне навчання переважно чи

94

NFEACT07_WORKTIME виключно під час оплачуваних робочих годин

95

NFENUM ≥ 7

(у тому числі протягом оплачуваної відпустки/лікування)?

- Так……………………………………………………………
- Ні (включаючи непрацюючих на момент опитування)
- Відповідь відсутня……………………………………
- Не застосовується (NFENUM < 7)…………………
…
NFEACT07_PAIDBY

1
2
-1
-2

Чи було Ваше неформальне навчання повністю чи
частково оплачено Вашим роботодавцем?
- Так……………………………………………………………
- Ні (включаючи непрацюючих на момент опитування)
- Відповідь відсутня……………………………………
- Не застосовується (NFENUM < 7)…………………
…

NFENUM ≥ 7
1
2
-1
-2
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1.4. УЧАСТЬ У ПРОЦЕСІ ОСВІТИ ТА НАВЧАННЯ
1.4.2 Неформальна освіта
1.4.2.1 Детальна інформація щодо діяльності, вибраної за випадковим принципом
Примітка: Після перерахування всіх видів діяльності, у яких респондент брав участь протягом останніх 12 місяців
(максимум 7), необхідно вибрати 2 заходи за випадковим принципом для подальшого інтерв’ювання (для
додаткової інформації про випадкову вибірку, див «Керівні принципи Обстеження» у керівництві AES)
Примітка: наступна секція стосується 1-го виду діяльності, вибраної за випадковим принципом серед названих
раніше видів діяльності. Секція повторюється для 2-го виду діяльності, вибраної за випадковим принципом.

Змінна представляє відповідний вид діяльності (NFERAND2, NFERAND2_TYPE, NFEFIELD2, etc.).
Зап
ита
ння

Змінна

ЗАПИТАННЯ/ВІДПОВІДІ

ФІЛЬТР

№
1-а Діяльність, вибрана за випадковим принципом
96

NFERAND1

Код 1-ї випадково вибраної діяльності
- Інд. Код випадково вибраної діяльності
- Не застосовується (NFENUM = 0)……………………

NFENUM ≥ 1
01-07
-2

Примітка: Ідентифікаційний код діяльності, вибраної за випадковим принципом повинен збігатися з кодуванням (хх) в змінних NFEACTxx..

Примітка: Як і у випадку формальної освіти і професійної підготовки, альтернативний спосіб збору детальної інформації
про неформальне навчання – дати назву кожному виду діяльності, щоб чітко визначити навчальну діяльність до кінця збору
даних і допомогти респонденту.
97

NFERAND1_TYPE

Тип 1-ї неформальної навчальної діяльності

NFENUM ≥ 1

- К урси…………………………………………………………
1
- Семінари……………………………………
2
3
- Тренінги на роботі …………………………………
- Приватні заняття……………………………………………
4
- Відповідь відсутня………………………………………………
-1
- Не застосовується (NFENUM = 0)……………………………… -2
Примітка: Це не є питанням по суті, але воно повинно бути закодованим у NFEACTxx_TYPE

98

NFEFIELD1

За яким напрямком ви проходили 1-у
неформальну навчальну діяльність?
- Загальні програми та кваліфікація…...................
- Освіта............................................................................
- Мистецтво та гуманітарні науки...................................
- Суспільні науки, журналістика та інформація ............
- Бізнес-адміністрування і право...............................
- Природничі науки, математика і статистика.............
- Інформаційні та комунікаційні технології (ІКТ)....
- Проектування, виробництво і будівництво..............
- С/г, лісове, рибне господарство і ветеринарія.............
- Здоров’я і добробут.....................................................
- Послуги..................................................................
- Не відомо………………………………….
- Відповідь відсутня.................................................
- Не застосовується (NFENUM = 0)……………………
- Поля, закодовані на детальному рівні на 4-х знаків на
факультативній основі
………….............................................
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99

NFEDIST1

Чи була 1-а неформальна навчальна діяльність організована переважно у формі дистанційного навчання?

NFENUM ≥ 1

- Так………………………………………………………………
1
- Ні………………………………………………………………
2
- Відповідь відсутня………………………………………………… -1
- Не застосовується (NFENUM = 0)………………..………....
-2
Примітка: для уточнення поняття "переважно", інтерв'юер має зорієнтувати респондента наступним чином: респондент має розглядати навчання переважно
організоване як дистанційне навчання, у випадку коли такий режим мав місце принаймні 50% навчальних годин.

100

NFEDISTOL1

Чи було це дистанційне навчання переважно
організоване у вигляді он-лайн - курсу?
- Так………………………………………………………………
- Ні………………………………………………………………
- Відповідь відсутня………………………………
- Не застосовується (NFEDIST1 ≠ 1)………………………………

NFEDIST1 = 1
1
2
-1
-2

Примітка: для уточнення поняття "переважно", інтерв'юер має зорієнтувати респондента наступним чином: респондент має розглядати навчання переважно
організоване як дистанційне навчання, у випадку коли такий режим мав місце принаймні 50% навчальних годин.

101

102

NFEOERA1

NFEOERB1

Чи використовували Ви он-лайн ресурси для 1-ї
неформальної навчальної діяльності?
- Так……………………………………………………………
- Ні………………………………………………………………
- Відповідь відсутня…………………………………………
- Не застосовується (NFENUM = 0)……………………

NFEREASON1

NFEREASON1_11
NFEREASON1_06
NFEREASON1_07
NFEREASON1_08
NFEREASON1_09

NFENUM ≥ 1
1
2
-1
-2

Що стало причиною Вашої участі у 1-й неформальній
навчальній діяльності? (оберіть варіанти, які Вам
підходять)

NFEREASON1_01a Для кращого виконання моєї роботи
NFEREASON1_01b Для покращення моїх кар’єрних перспектив
NFEREASON1_02 Щоб зменшити шанси втрати моєї роботи
Щоб збільшити шанси отримати роботу, або змінити
NFEREASON1_03
роботу / професію
NFEREASON1_04 Для того, щоб започаткувати свій власний бізнес
NFEREASON1_13

1
2
-1
-2

Чи спілкувалися ви з іншими людьми (вчителями,
учнями) через освітній веб-сайт / веб-портал у ході
1-ї неформальної навчальної діяльності?
- Так………………………………………………………………
- Ні………………………………………………………………
- Відповідь відсутня………………………………………
- Не застосовується (NFENUM = 0)………………………………

103

NFENUM ≥ 1

У зв’язку з організаційними і / або технологічними
змінами на робочому місці

NFERAND1 ≠ -2
( ** )
( ** )
( ** )
( ** )
( ** )

( ** )
( ** )

Щоб отримати сертифікат
Для того, щоб познайомитися з новими людьми / для
задоволення/розваги

( ** )
( ** )
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Діяльність, пов’язана з роботою
Діяльність, пов’язана з роботою

Діяльність, пов’язана з роботою
Діяльність, пов’язана з роботою

( ** )

Вимагається роботодавцем або законодавством
Для отримання знань / навичок, корисних у моєму
повсякденному житті
Для того, щоб підвищити мої знання / навички на цікаву
мені тему

NFEREASON1_10 За станом здоров’я
NFEREASON1_12 Щоб краще виконувати волонтерську роботу
- Жоден з перерахованих вище пунктів ……………… …
NFEREASON1
- Відповідь відсутня………………………………
…
- Не застосовується (NFERAND1 = -2)………………
…

Діяльність, пов’язана з роботою
Діяльність, пов’язана з роботою

( ** )

( ** )
( ** )
0
-1
-2
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Примітка: символ ( ** ) символ ( ** ) означає, що у разі вибору змінної, код має бути 1, якщо змінна не вибрана - код 2,
якщо відповідь відсутня — код -1, якщо відповідь не застосовується — код -2; Фільтр діяльності, пов’язаної з
роботою: причини 1a, 1b, 2, 3, 4 і 13 запитуються лише у випадку, коли діяльність пов’язана з роботою , тобто змінна
NFEACTxx_PURP для відповідної неформальної навчальної діяльності закодований як 1.
Примітка: Під змінною NFENBHOURS1 зазначаються тільки години викладання/інструктажу. Але може бути важко
отримати точну кількість годин. В якості альтернативи до змінної NFENBHOURS1, інтерв'юер може задати два
окремих питання NFENBWEEKS1 і NFEDURPERWEEK1), щоб вирахувати кількість годин навчання (NFENBHOURS1).
Зверніть увагу, що передача даних буде містити тільки NFENBHOURS1.
Запропонований спосіб формулювання питань для змінної NFEVOLUME1:
Скільки днів протягом останніх 12 місяців Ви займалися << назва діяльності>>?діяльністю
Скільки годин викладання/інструктажу в день було присвячено << назва діяльності>> у середньому?
Це означає, що << назва діяльності>> складається з YYYY навчальних годин протягом останніх 12 місяців. 1.Так? 2. Ні?
– Скільки становить загальна кількість навчальних годин протягом останніх 12 місяців? 3. Не відомо. Однак спосіб
постановки питання для цієї змінної слід узгоджувати на національному рівні, в залежності від того, яким чином
зазвичай характеризуються програми в країні (як кількість годин на тиждень, семестр або рік і т.д.).
Кількість навчальних годин протягом 1-ї
неформальної навчальної діяльності протягом
останніх 12 місяців.
104
NFENBHOURS1
NFERAND1 ≠ -2
1-9999
-1
-2

- Відповідь відсутня…………………………………
- Не застосовується (NFERAND1 = -2)…………

Альтернативні додаткові запитання для того, щоб допомогти респонденту належним чином дати відповіді щодо загальної кількості навчальних годин

(НЕ ДЛЯ ПЕРЕДАЧІ В ЄВРОСТАТ)
104a

NFENBWEEKS1

NFERAND1 ≠ -2

Кількість тижнів

(факультативно)

1-52
-1
-2

- Відповідь відсутня………………………………
- Не застосовується (NFERAND1 = -2)… ………
104b NFEDURPERWEEK1

NFERAND1 ≠ -2

Середня кількість навчальних годин на тиждень

(факультативно)

1-98
-1
-2

- Відповідь відсутня……………………
- Не застосовується (NFERAND1 = -2)………
105

NFEPROVIDER1

Хто був провайдером 1-ї неформальної навчальної
діяльності?
- Установа формальної освіти……………………………
- Заклади неформальної освіти та навчання ………
- Комерційні установи, де освітня діяльність не є основною
(наприклад, постачальники обладнання)……….
- Роботодавці………………..................................................

4

- Організації роботодавців, торгово-промислові палати
- Профспілки………...............………………………………

5
6

NFERAND1 ≠ -2
1
2

3

- Неприбуткові організації, наприклад, культурні спільноти,
політичні партії………………………..
- Фізичні особи (наприклад, студенти, які дають приватні
уроки………

8

Некомерційні установи, де навчання не є основною
діяльністю (наприклад, бібліотеки, музеї,
міністерства………………………………..…
- Інше……………………………………..………………..
- Відповідь відсутня……………………………………….
- Не застосовується (NFERAND1 = -2)…………………

10
-1
-2

7

9

Примітка: Респонденту може бути складно зрозуміти визначення провайдера навчання. В ідеалі це питання має бути відкритим , яке далі кодується,
використовуючи надані категорії. Кожній країні також рекомендовано використовувати національний список провайдерів послуг, який може бути
кодований відповідно до пропонованих категорій.
Провайдер освіти визначається як підприємство /муніципалітет / урядовий орган / приватна особа, що надає викладача, вчителя або інструктора з
навчальної діяльності. Місце для навчальної діяльності або організація / підприємство, які оплатили навчальну діяльність, не повинні зазначатись.
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1.4.2.1 Details on activities

106

NFECERT1

Чи отримали Ви сертифікат після проходження 1-ої
неформальної навчальної діяльності? Якщо так, чи
вимагався цей сертифікат роботодавцем або професійним
органом для виконання поточної чи запланованої
діяльності як роботодавець або працівник?

- Так, на вимогу роботодавця професійної установи,
законодавства………..……………….
- Так, сертифікат не вимагався роботодавцем,
професійною установою, законом…..
- Ні(сертифікат про участь)
- Відповідь відсутня…………...………….……
- Не застосовується (NFERAND1 = -2)…… …

107

NFEPAID1

1

…

NFEPAIDBY1

NFEPAIDBY1_1
NFEPAIDBY1_2
NFEPAIDBY1_3
NFEPAIDBY1_4
NFEPAIDBY1

2
3
-1
-2

Який з наступних випадків найкраще описує оплату за
навчання, реєстрацію, оплату іспиту, а також витрати на
книги або технічне навчальне оснащення, стосовно
Вашої 1-ї неформальної навчальної діяльності?

NFERAND1 ≠ -2

- Оплачено Вами у повній мірі………………
- Частково оплачено Вами, частково іншою
стороною………......…………………………………………
.
- Оплачено
іншою стороною у повній мірі…………
- Безкоштовне навчання.........................................…
- Вам невідомо
- Відповідь відсутня..................................................
- Не застосовується (NFERAND1 = -2)….…..……….

108

NFERAND1 ≠ -2

1
2
3
4
5
-1
-2

Який з наступних об’єктів частково або у повній мірі
оплатив навчання, реєстрацію, оплату іспиту, а також
витрати на книги або технічне навчальне оснащення
стосовно Вашої 1-ї неформальної навчальної діяльності?
(Оберіть варіанти, які Вам підходять)

Роботодавець або потенційний роботодавець
Державна служба зайнятості
Інші державні установи
Член сім’ї або родич
- Жоден з названих вище варіантів …………………
- Відповідь відсутня……………………………..
- Не застосовується (NFERAND1 = -2 або
(NFEPAID1 ≠ 2 або 3))…………………………………

NFERAND1 ≠ -2 and
(NFEPAID1 = 2 or 3)
( ** )
( ** )
( ** )
( ** )
0
-1

-2
Примітка: Ці запитання стосуються ситуації, коли прямі витрати були повністю або частково покриті будь-якою іншою
стороною. У разі, якщо працівник був працевлаштований членом його / її домогосподарства і отримав фінансову підтримку
від сім'ї, але в якості працівника або сімейного працівника, такий випадок слід розглядати як підтримку роботодавця, а не
підтримку домогосподарств. У разі, якщо респондент працював на себе під час отримання освіти та навчання і оплачував
витрати з джерел своєї компанії, такий випадок кодується як підтримка роботодавців (повна або часткова).
Примітка: символ ( ** ) означає, що у разі вибору змінної, код має бути 1, якщо змінна не вибрана - код 2, якщо відповідь
відсутня — код -1, якщо відповідь не застосовується — код -2

109

NFEPAIDVAL1

Скільки Ви персонально або член Вашого
домогосподарства/ родич заплатив за навчання,
реєстрацію, оплату іспиту, а також витрати на книги або
технічне навчальне оснащення стосовно Вашої 1-ї
неформальної навчальної діяльності? (Оберіть варіанти,
які Вам підходять)

- Відповідь відсутня…………………………
- Не застосовується [NFEPAID1 ≠ 1 і NFEPAID1 ≠ 2 і
(NFEPAID1 = 3 і NFEPAIDBY1_4 ≠ 1)]….….….…..
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NFEPAID1 = 1 або
NFEPAID1 = 2 або
(NFEPAID1 = 3 і
NFEPAIDBY1_4 = 1)

…

В Євро
-1
-2

1.4.2.1 Details on activities

Примітка: Усі витрати повинні бути включені, навіть ті, які були сплачені до початку навчання (у тих випадках, коли оплата
проводилася при реєстрації, задовго до початку тренінгу). У разі тривалої навчальної діяльності, витрати відносяться тільки
до тих частин навчальної діяльності, які мали місце протягом останніх 12 місяців.

110

111

NFEUSEA1

NFEUSEB1

Як часто Ви використовуєте навички/знання,
отримані під час Вашої 1-ї неформальної
навчальної діяльності?
Часто……………………………………………………
- Достатньо часто……….………………………………
- Не дуже часто………………………………………………
- Взагалі не використовую……………………………
…
- Відповідь відсутня…………………………………
- Не застосовується (NFERAND1 = -2)……………...…

NFEOUTCOME1

1
2
3
4
-1
-2

Як часто Ви очікуєте використовувати
навички/знання, отримані під час Вашої 1-ї
неформальної навчальної діяльності?
- Часто……………………………………………………
- Достатньо часто……….………………………………
- Не дуже часто………………………………………………
- Взагалі не використовуватиму………………………………
- Відповідь відсутня……………………
- Не застосовується (NFERAND1 = -2)……

112

NFERAND1 ≠ -2

NFERAND1 ≠ -2
1
2
3
4
-1
-2

Чи отримані у навички у ході під час Вашої 1-ї
неформальної навчальної діяльності допомогли Вам
якимось чином? (Оберіть варіанти, які Вам підходять)

NFEOUTCOME1_1
NFEOUTCOME1_3
NFEOUTCOME1_2
NFEOUTCOME1_4
NFEOUTCOME1_5

Отримання (нової) роботи
Підвищення зарплати
Підвищення
Нові задачі
Краще виконання/результативність роботи
Персональні причини (познайомитись з новими
NFEOUTCOME1_6 людьми, освіжити навички з загальних предметів і т.д.)

NFERAND1 ≠ -2
(**)
(**)
(**)
(**)
(**)

(**)
NFEOUTCOME1_7 Відсутність результату на даний момент
(**)
- Жоден з наведених вище варіантів…………………… …
0
NFEOUTCOME1
- Відповідь відсутня …………………
…
-1
- Не застосовується (NFERAND1 = …
-2
2)…………………………
Примітка: символ ( ** ) означає,
що у разі вибору змінної, код має бути 1, якщо змінна не вибрана - код 2, якщо відповідь
відсутня — код -1, якщо відповідь не застосовується — код -2
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1.5 Difficulties

1.5.ПЕРЕШКОДИ/ ТРУДНОЩІ УЧАСТІ У ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

Зап
ита
ння

ЗАПИТАННЯ/ВІДПОВІДІ

Змінна

ФІЛЬТР

.

(DIFFICULTY)

(NEED)

ТРУДНОЩІ, ПОВ’ЯЗАНІ З УЧАСТЮ (АБО МОЖЛИВІСТЮ БІЛЬШОЇ
УЧАСТІ) У ОСВІТНЬОМУ І НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ПРОТЯГОМ
ОСТАННІХ 12 МІСЯЦІВ
ВІДСУТНІСТЬ НЕОБХІДНОСТІ У ПОДАЛЬШОМУ НАВЧАННІ

Примітка: Ми зацікавлені помістити респондента в одну з чотирьох категорій / груп, зазначених нижче, для того, щоб
проаналізувати труднощі, з якими він / вона стикалися під час участі в освітньому та навчальному процесі протягом останніх
12 місяців.
В якості альтернативи до прохання до респондента безпосередньо помістити себе до однієї з чотирьох категорій,
визначених у змінних DIFFICULTY і DIFFICULTY Регламенту Комісії, інтерв'юер повинен поставити запитання
DIFFICULTY_A або DIFFICULTY_B і згодом запитання NEEDA і NEEDB в залежності від відповідей на питання про
участь в освіті та навчанні, які були поставлені раніше під час інтерв'ю. Отримані коди наведені нижче

Участь в освітньому і навчальному процесі (форм. або неф)

FED = 1 or
NFECOURSE = 1 or

Раніше в анкеті ви заявили, що протягом останніх 12
місяців Ви брали участь в освітньому/ навчальному
процесі. Чи хотіли б Ви продовжити брати участь
такій діяльності?
113

DIFFICULTY_A
- Так [Група 2 ]…………………………………...……………
- Ні [група 1 ]…………………………………………………
- Відповідь відсутня……………………………………………

114

NEEDA

1
2
-1

Ви відповіли «Ні» на попереднє запитання. Це тому
що Вам не потрібна додаткова освіту і навчання?
-

Так………...................................................………………
НІ......................................................................................
Відповідь відсутня…………………………………
Не застосовується (DIFFICULTY ≠ 1

DIFFICULTY_B

1
2
-1
-2

NEEDB

Раніше в анкеті ви заявили, що протягом останніх
12 місяців Ви не брали участь в освітньому/
навчальному процесі. Незважаючи на це, чи
хотіли б Ви взяти участь ще у такій діяльності?

Ви відповіли «Ні» на попереднє запитання. Це тому
що Вам не потрібна додаткова освіту і навчання?
Так………...................................................………………
- НІ......................................................................................
- Відповідь відсутня…………………………………
- Не застосовується (DIFFICULTY ≠
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=> NEED = 1
=> NEED = 2
=> NEED = -1
=> NEED = -2
FED = 2 and
NFECOURSE = 2 і
NFEWORKSHOP = 2 і
NFEGUIDEDJT = 2 і
NFELESSON = 2

- Так [Група 4 ]…………………………………...……………
1
- Ні [Група 3 ]…………………………………………………
2
- Відповідь відсутня…………………………………………………… -1

116

=> DIFFICULTY = 2
=> DIFFICULTY = 1

DIFFICULTY = 1

Неучасть в освітньому і навчальному процесі (форм. або неф)
115

NFEWORKSHOP = 1 або
NFEGUIDEDJT = 1 або
NFELESSON = 1

=> DIFFICULTY = 4
=> DIFFICULTY = 3

DIFFICULTY = 3
1
2
-1
-2

=> NEED = 1
=> NEED = 2
=> NEED = -1
=> NEED = -2

1.5 Difficulties

Для тих, хто брав участь і хотів продовжити брати участь (Група 2) і тих хто не брав участі, але
хотів (Група 4), а також ті, хто відповів 'Ні' (немає потреби)

Примітка: Інтерв'юери повинні перерахувати можливі причини, перш ніж респондент відповість на наступне запитання. Список
причин / труднощів може бути представлений респонденту
Яка/які з наступних перешкод завадили Вам взяти
(DIFFICULTY = 2 or 4) or
участь в освітньому та навчальному процесі та?
117
DIFFTYPE
(NEED = 2)
(Оберіть варіанти, які Вам підходять)
Перешкода 01 - Передумови
Перешкода 02 - Вартість
Перешкода 03 - Відсутність підтримки роботодавця або
відсутність підтримки державної служби
Перешкода 04 - Графік
Перешкода 05 - Відстань
Перешкода 06 – Відсутність доступу до комп’ютеру або
Інтернету

( ** )
( ** )

DIFFTYPE_07
DIFFTYPE_08a
DIFFTYPE_08b
DIFFTYPE_09

Перешкода 07 – Сімейні обов’язки
Перешкода 08a – Стан здоров’я
Перешкода 08b - Вік
Перешкода y 09 – Інші персональні причини

( ** )
( ** )
( ** )
( ** )

DIFFTYPE_10

Перешкода 10 – Відсутність підходящої пропозиції
освіта/навчання

( ** )

DIFFTYPE_01
DIFFTYPE_02
DIFFTYPE_03
DIFFTYPE_04
DIFFTYPE_05
DIFFTYPE_06

DIFFTYPE_12
DIFFTYPE

Перешкода 12 - Негативний попередній досвід
навчання
- Жодний з зазначених вище варіантів…………………
- Відповідь відсутня…………………………………

( ** )
( ** )
( ** )
( ** )

( ** )
0
-1

- Не застосовується (DIFFICULTY ≠ 2 або 4 і NEED ≠
2)…………………………………………………………….
-2
Примітка: Категорія "відсутність передумов" відноситься головним чином до вимог до вступу, які визначаються
провайдером, а не ставленнєвим бар’єром .
Символ ( ** ) означає, що у разі вибору змінної, код має бути 1, якщо змінна не вибрана - код 2, якщо відповідь відсутня — код
-1, якщо відповідь не застосовується — код -2 застосовується.

118

DIFFMAIN

Серед інших перешкод, згаданих раніше, яка була
найбільш суттєвою?
Код перешкоди від 01 до12 як у змінній
DIFFTYPE)… …….
Не застосовується (DIFFICULTY ≠ 2 або 4 і NEED ≠
2)…
…
- Відповідь відсутня……….……………
-
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(DIFFICULTY = 2 або 4) або
(NEED = 2)
3 знаки
-2
-1

1.6 Informal Learning

1.6. НЕФОРМАЛЬНЕ НАВЧАННЯ

Зап
ита
ння
№

Змінна

(INF)

119

INFFAMILY

ЗАПИТАННЯ/ВІДПОВІДІ

Чи намагалися Ви протягом останніх 12 місяців (за
винятком згаданих раніше видів діяльності) за
власною ініціативою отримати нові знання на роботі
або у вільний час для вдосконалення ваших знань,
вмінь та навичок за допомогою будь-якого з
наступних засобів?
Навчання у члена сім’ї, друга, колеги
- Так………………..............……………………………………
- Н і …………….………….………………………………………

120

INFMATERIAL

INFCOMPUTER

INFMEDIA

INFMUSEUM

INFLIBRARIES

1
2

Навчання під час екскурсій в музеї, історичні,
природні або промислові об'єкти
- Так……………..............……………………………………
- Ні…………….………….………………………………………

124

1
2

Навчання через телебачення / радіо / відео
- Так………………..............……………………………………
- Ні…………….………….………………………………………

123

1
2

Навчання за допомогою комп'ютерів (он-лайн або оффлайн)
- Так………………..............……………………………………
- Ні…………….………….………………………………………

122

1
2

Навчання шляхом використання друкованих
матеріалів (книжок, тематичних журналів, і т.д.)
- Так………………..............……………………………………
- Ні…………….………….………………………………………

121

ФІЛЬТР

1
2

Навчання на відвідування навчальних центрів (у
тому числі бібліотек)
- Так………………..............……………………………………
- Ні…………….………….………………………………………

1
2

1
INF
- Так……………………………..............………………………
INF
- Ні…………….………….………………………………………
2
Примітка: змінна INF кодується як 1- Так у випадку, якщо одна з шести категорій закодована як 1-Так
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1.7. ЗНАННЯ МОВ

Запит
анн
я №.
125

Змінна

LANGMOTHER

ЗАПИТАННЯ/ВІДПОВІДІ

ФІЛЬТР

Яка мова / мови є Вашою рідною /рідними?
1-а мова………………………………………………………
ISO 3-digits
2-а мова……………………………………………………

ISO 3-digits
00
Жодна……………………………………………………………
Примітка: Рідна мова («перша мова у деяких країнах») відноситься до мови, якою особа розмовляла вдома у дитинстві.
Більш детальну інформацію можна знайти у керівництві проведення інтерв'ю

126

LANGUSED

Скількома мовами Ви можете спілкуватися крім
рідної мови?
- Кількість інших мов ………………...………………
- Відповідь

0-99
-1

Перелік усіх мов, якими Ви можете спілкуватися, крім
рідної мови (мов) . Рейтинг за рівнем володіння
мовами
127

128

LANGUSED_1

Мова 1……………………………………………………...

LANGUSED_2

- Жодна……………………………………………………………
Мова 2……………………………………………………...
- Жодна……………………………………………………………

129

LANGUSED_3

LANGUSED_4

LANGUSED_5

LANGUSED_6

LANGUSED_7

LANGBEST1

ISO 3-digits
000

Мова 7……………………………………………………...

- Жодна……………………………………………………………
Примітка: ЗАЗНАЧАЮТЬСЯ УСІ МОВИ

134

ISO 3-digits
000

Мова 6……………………………………………………...
- Жодна……………………………………………………………

133

ISO 3-digits
000

Мова 5……………………………………………………...
- Жодна……………………………………………………………

132

ISO 3-digits
000

Мова 4……………………………………………………...
- Жодна……………………………………………………………

131

ISO 3-digits
000

Мова 3……………………………………………………...
- Жодна……………………………………………………………

130

ISO 3-digits
000

ISO 3-digits
000

Якою з зазначених вище мов Ви володієте найкраще
(крім рідної мови)?
- Іноземна мова, якою Ви володієте найкраще…………… ISO 3-digits
- Відповідь відсутня……………….……...…………………………..… -1
- Не застосовується (LANGUSED = 0, -1)………………………… -2

LANGUSED ≠ 0, -1

135

136

LANGLEVEL1

LANGBEST2

Який з наступних варіантів найточніше описує рівень
володіння Вами першою іноземною мовою (за
винятком рідної мови)?
- Я розумію і можу використовувати лише кілька слів і
фраз ...
- Я можу зрозуміти і використовувати найбільш
поширені вирази. Я використовую мову коли мова йде
про знайомі речі і ситуації
- Я можу зрозуміти основні моменти і відтворити
простий текст. Я можу описати враження, події і
спілкуватися досить вільно. ……………….
- Я розумію складні тексти і вільно використовую
мову. Я майже досконало оволодів/оволоділа
мовою …………………………………………………..
- Відповідь відсутня………………………………………
- Не застосовується (LANGBEST1 = -1, - 2)……………

LANGBEST1 ≠ -1, -2
0

1

2

3
-1
-2

Якою з перерахованих Вами мов після 1-ї іноземної
Ви володієте найкраще (крім рідної мови)?

LANGUSED ≠ 0, 1, -1

- 2- га іноземна мова……………………………
ISO 3-digits
- Відповідь відсутня………..………………………….…
…
-1
- Не застосовується (LANGUSED = 0, 1, -1)…………………
-2

137

LANGLEVEL2

Який з наступних варіантів найточніше описує рівень
володіння Вами другою іноземною мовою (за
винятком рідної мови)?
- Я розумію і можу використовувати лише кілька слів і
фраз ...
- Я можу зрозуміти і використовувати найбільш
поширені вирази. Я використовую мову коли мова йде
про знайомі речі і ситуації
- Я можу зрозуміти основні моменти і відтворити
простий текст. Я можу описати враження, події і
спілкуватися досить вільно. ……………….
- Я розумію складні тексти і вільно використовую
мову. Я майже досконало оволодів/оволоділа
мовою …………………………………………………..
- Відповідь відсутня………………………………………
- Не застосовується (LANGBEST1 = -1, - 2)……………

LANGBEST2 ≠ -1, -2
0

1

2

3
-1
-2

1.8.ДОХІД ДОМОГОСПОДАРСТВА

Quest
ion
Змінна
No.
END

HHINCOME
Примітка:
рекомендується
ставити запитання
наприкінці анкети, з
тим щоб уникнути
відмови в інтерв'ю

ЗАПИТАННЯ / ВІДПОВІДІ

ФІЛЬТР

Чистий місячний дохід домогосподарства
-

Нижче 1 квинтилі.........................................
Між 1-ю і 2-ю квинтилями.........................
Між 2-ю і 3-ю квинтилями........................
Між 3-ю і 4-ю квинтилями.........................
4-та квинтіль і вище ............
Відповідь відсутня...............................

1
2
3
4
5
-1

Примітка: Під чистим доходом маються на увазі суми, які отримує домогосподарство , як правило після вирахування податків і внесків на соціальне
страхування та пенсійне забезпечення, і, таким чином, являє собою суму, доступну для споживання.
Подальші пояснення щодо основних змінних представлені в керівництві AES. Координатори AES можуть також зв'язуватися з національними координаторами
для впровадження основних змінних для будь-яких подальших запитань / роз'яснень щодо основних змінних

