
ТЕСТ  ДЛЯ  БАТЬКІВ 

«СТИЛІ  I  МЕТОДИ  ВИХОВАННЯ  ДИТИНИ  В  СІМ'Ї» 

 

Шановні батьки! Я буду зачитувати зразки ситуацій, які часто трапляються в 

житті Вашої дитини. Дайте варіанти відповіді на кожну із наведених ситуацій. 

• Ваша дитина любить пустувати, клопоту з нею достатньо — іноді 

повертається додому із синцем, іноді — у розірваній сорочці. 

а) Ви запитуєте, що трапилося, у разі потреби, прикладаєте компрес, 

допомагаєте зашити сорочку. 

(3 бали) 

б)     Надаєте дитині допомогу, при цьому постійно вселяєте в неї переконання 

у тому, що це добром не скінчиться.  

(О балів) 

в) Поводитеся так, ніби нічого не трапилося, надаєте дитині змогу самій 

владнати непорозуміння. 

(5 балів) 

• У Вашої дитини є друзі, та вони не слухаються своїх батьків, на Вашу 

думку, вони погано виховані... 

а) Ви бесідуєте з їхніми батьками і просите їх звернути увагу на поведінку їхніх 

дітей.  

(2 бали) 

б) Ви запрошуєте цих дітей до себе додому, намагаєтесь позитивно вплинути 

на них.  

(5 балів) 

в) Ви пояснюєте своїй дитині, що такі друзі — їй не друзі.  

(О балів) 

• Ваша дитина хоче бути лідером у всіх дитячих іграх і, якщо їй це не 

вдається, вона намагається бунтувати. 

а) Ви намагаєтесь пояснити, що вміння програвати Вашій дитині лише на 

користь.  

(О балів) 

б) Ви намагаєтесь пояснити їй, чому полягає справжня причина поразки. 

(3 бали) 



в) Ви намагаєтеся підіграти, щоб дитина неодмінно виграла і не відчула 

поразки.  

(5 балів) 

• Вашу дитину непросто ввечері вкласти до ліжка... 

а) Ви постійно пояснюєте, яку важливу роль відіграє сон у житті дитини. 

(3 бали) 

б)  Ви дозволяєте дитині не додержуватися розпорядку дня щодо цього, але 

вранці піднімаєте й об одній і тій самій порі.  

(5 балів) 

в) Ви завжди укладаєте дитину у ліжко об одній і ті й самій порі, не беручи до 

уваги жодних заперечень з її боку.  

(О балів) 

• Ваша дитина дуже полюбляє дивитися телевізор... 

а) Ви дозволяєте їй дивитися телевізор досхочу, без обмежень, оскільки 

вважаєте, що незважаючи на заборону, вона все рівно буде його дивитися.  

(О балів) 

б) Ви наставляєте свою дитину  щодо того, що їй можна дивитися, а що ні.  

(2 бали) 

в)Ви самі визначаєте коло передач, які дитина може дивитися.  

(5 балів) 

•Ваша дитина змалечку має гострий язичок... 

а) Ви пояснюєте, що так поводитися непристойно.  

(5 балів) 

б)         Ви забороняєте своїй дитині так поводитися.  

(О балів) 

в) Ви заохочуєте свою дитину за пристойну поведінку.  

(3 бали) 

•Вашу дитину іноді кривдять однолітки... 

а) Ви навчаєте свою дитину давати відсіч кривдникам.  

(5 балів) 

б) Ви проводите профілактичну роботу із такими дітьми та їх батьками  

(3 бали) 

 



в) Ви просите свою дитину уникати контакту із такими дітьми.  

(О балів) 

• Ваша старша за віком дитина досить часто кривдить молодшу.. 

а) Ви не втручаєтесь в їхні взаємовідносини, сподіваючись, що старша зрозуміє 

свої помилки без підказки.  

(О балів) 

б) Ви караєте старшу дитину за це у присутності молодшої  

(5 балів) 

в) Ви намагаєтеся приділяти більше уваги молодій дитині незалежно від їх 

взаємин зі старшою дитиною.  

(3 бали) 

• Ваша дитина грубить, б'ється з іншими дітьми, стає злою і 

безсердечною... 

а) Ви також поводитеся з нею подібним чином, щоб вона на собі відчула, як 

погано поводиться.  

(О балів) 

б) Ви намагаєтеся вплинути на неї добром і ласкою.  

(5 балів) 

в) Ви шукаєте причини такої реакції дитини в оточуючих та навколишньому 

середовищі: жорстокість у фільмах, оточення дитини в класі та у дворі тощо.  

(2 бали) 

 

Аналіз результатів тесту 

0—18 балів. Вважаєте за необхідне виховувати власну дитину на свій лад так, 

щоб вона  зрештою повторила в собі Вас. Ви забуваєте, що дитина повинна 

розвиватися і формувати у собі такі якості як самостійність, незалежність, 

упевненість у собі, здатність до творчості в усіх її проявах. Якщо Ви над цим не 

замислюєтесь, це може призвести до того, що дитина, зіткнувшись із дорослим 

світом, може в ньому просто загубитися і не знайти себе. Ви вважаєте, що 

опікуватися дитиною необхідно. Ваші методи потребують осмислення та корекцій. 

19—32 бали. Необхідно відзначити, що у питаннях виховання Ви намагаєтесь 

йти в ногу з часом. Ви вважаєте, що дитина повинна багато досягти самотужки, 

завдяки власному досвіду, методом проб і помилок. Однак, у своїх методах 



виховання Ви не завжди послідовні: довіряючи своїй дитині самостійно 

розв'язувати деякі проблеми й приймати певні рішення, Ви іноді спохвачуєтеся і 

намагаєтеся взяти важелі управління в свої руки, що викликає здивування Вашої 

дитини і може призвести у підлітковому віці до конфліктів, суперечок і сварок. 

Пам'ятайте, що, прийнявши одного разу рішення, потрібно послідовно йти до його 

реалізації. 

33-45 балів. Ви відчуваєте, що дитина не може прожити своє життя чужим 

розумом, і створюєте всі можливі умови для того, щоб вона мала змогу розвивати 

власну ініціативу, логічне мислення, здатність до аналізу подій і явищ. 

Ви не відсторонюєтеся від виховання власної дитини, а йдете поряд із нею, 

спостерігаючи за тим, як вона будує свої стосунки з близькими людьми, 

однокласниками. 

Ви навчаєте свою дитину не лише усвідомлювати свої помилки, приймати їх на 

свій рахунок, але й створюєте умови для їх самостійного виправлення. 

Вам подобається бачити поряд із собою підростаючу розумну людину, яка 

прагне мислити самостійно і відповідально. 

 


