
ТЕСТ «ЧИ ХОРОШІ ВИ БАТЬКИ» 

Перша цифра після кожного запитання відповідає ствердженню «так», 

друга — запереченню «ні», третя означає — «іноді». 

1. Чи дає Вам підстави для хвилювання стан здоров'я та фізичний 

розвиток Вашої дитини? (0, 4, 2) 

2. Треба чи ні давати дітям гроші на «кишенькові витрати» залежно від їх 

потреб? (4, 0, 2) 

3. Чи дозволяєте Ви дитині допомагати Вам по господарству, хай навіть 

ця допомога незначна? (4,0,3) 

4. Чи вважаєте Ви, що незначна брехня з боку дитини допустима? (0, 4, 2) 

5. Чи має Ваша дитина шанси переконати Вас у суперечці? (5, 0, 3) 

6. Чи можуть Ваші діти мати від Вас секрети? (З, 0, 2) 

7. Чи засуджуєте Ви суворість у вихованні дітей? (5, 0,0) 

8. Чи легко налагоджуєте Ви контакти з приятелями Вашої дитини?  

          (4, 0,2) 

9. Чи просите Ви пробачення у дитини, якщо несправедливо її покарали? 

           (5,0,3) 

10. Чи систематично Ви цікавитесь навчанням дитини у школі? (4, 0, І) 

11. Чи дотримуєтесь Ви у вихованні дітей традицій вашого роду і народу? 

           (4, 0, 1) 

12. Чи формуєте Ви у своєї дитини почуття національної самосвідомості, 

честі й гідності? (5,0,0) 

 

Тепер підсумуємо. Знайдіть суму.  

Якщо вона становитиме 

 

50 — ви ідеальні батьки, такі ідеальні, що можна замислитися, чи на всі 

питання відповідали щиро. 

35—45 — ви дуже любите дитину, відчуваєте всю важливість своїх 

обов'язків перед нею. 

З0—34 — взагалі ви непогані батьки, хоча часом і припускаєтесь помилок, 

які «підривають» ваш авторитет перед дитиною. 

 



25—29 — на жаль, у багатьох ситуаціях ви не є досконалі вихователі, й діти, 

мабуть, не почуваються з вами досить добре і просто. 

20—24 — ви зовсім непослідовні у вчинках, надто часто робите те, чого не 

варто робити ніколи. Діти не знають, коли і в чому вони можуть на вас 

покластися. 

19 та менше — маємо надію, що такої суми не набрав ніхто, бо в цьому разі 

можна лише поспівчувати вашій дитині. 


