
Анкетування «Чи гарні ви батьки?» 
 

Мета:перевірити правильність виховання батьків. 

 
1.Чи стежите ви за статтями в часописах, телевізійними або радіопрограмами на 

педагогічну тематику? Чи читаєте ви час від часу книжки про проблеми виховання? 

 

2.Чи вважаєте ви недоліки в поведінці вашої дитини результатом упущення вами 

якихось моментів у вихованні? 

 

3.Чи є ви разом із чоловіком ( дружиною ) однодумцями у вихованні ваших дітей? 

 

4.Чи приймаєте ви допомогу вашої дитини в якійсь діяльності, навіть у тому 

випадку,якщо справа від цього не виграє? 

 

5.Чи забороняєте ви щось або караєте дитину тільки в тому випадку, коли це цілком 

виправдано і необхідно? 

 

6.Чи вважаєте ви послідовність у вихованні одним з основних педагогічних 

принципів? 

 

7.Чи вважаєте ви,що середовище й оточення – один із чинників, який істотно 

впливає на виховання дитини? 

 

8.Чи вважаєте ви заняття спортом і фізкультурою чинниками гармонійного розвитку 

дитини? 

 

9.Чи вважаєте ви, що краще попросити про щось свою дитину, ніж наказати це 

зробити? 

 

10. Якщо вам доводиться сказати дитині:» У мене зараз немає вільного часу» або 

«Почекай, поки я скінчу роботу», чи буває вам від цього неприємно? 

 
За кожну позитивну відповідь поставте собі 2 бали; за відповідь «інколи» -1 бал; за 

негативну відповідь - 0 балів. 

 

Менше 6 балів – справи ваші кепські. Спробуйте терміново почати вивчення азів 

батьківської педагогіки. 

 

Від 7 до 14 балів – поняття про батьківські обов’язки у вас є, але необхідно більше часу й 

уваги приділяти дітям, частіше з ними спілкуватися. 

 

Більше 15 балів – ви справляєтесь з батьківськими обов’язками, але не заспокоюйтеся на 

цьому і не думайте, що ви робите все можливе – в батьківській праці не буває меж. 
 

 



 

 

 
Тематика звернень до психолога: 

  Непорозуміння у спілкуванні з власними дітьми; 
  Психофізіологічні особливості віку; 
  Труднощі  у  навчанні; 
  Взаємини між дітьми у класному колективі; 
  Стосунки з учителем; 
  Вибір майбутньої професії; 
  Проблеми підліткового віку; 
  Адаптація дитини до умов нового навчального середовища; 
  Допомога у розв’язанні  особистісних проблем тощо. 

Тематика звернень до соціального педагога: 
  Захист прав та лобіювання інтересів дітей в різних організаціях; 
  Супровід малозабезпечених та багатодітних сімей; 
  Інформування про районні та  міські організації (служби, фонди) по роботі з 

дітьми; 
  Негативні звички; 
  Підтримка обдарованих дітей тощо. 

 



 

      Сім’я – найдорожчий скарб для кожної людини, джерело натхнення, гармонія 

стосунків, душевний спокій.  

Саме у родині ми завжди зможемо знайти захист, підтримку і порозуміння, 

відчуваємо себе важливими та потрібними. 

Велика вдячність сім’ям, де діти зростають в добрі і радості, мають тепло, любов та 

сімейний затишок.  

       У світі багато чудес і дивовижних місць, але як би не було цікаво за сімома 

морями, людина завжди буде прагнути повернутися до свого домашнього вогнища, 

до своєї сім'ї. Всі скарби світу нізащо не зрівняти з ласкавими маминими обіймами, 

ніжним цілунком дружини і щасливою дитячою усмішкою. 

        Вітаємо Вас з Міжнародним Днем Сім'ї!  

Будьте завжди здорові й щасливі.   

Нехай  у ваших  домівках  назавжди оселиться щастя, добробут та родинне 

благополуччя. 
 

При підготовці матеріалу використано інтернетресурс: 

https://urokok.com.ua/our-school-news/834-budte-z-nami-u-vayber-viber.html 


