
Тест «Гіперопіка, виховання чи потурання» 

Відповівши на запитання тесту, Ви зможете розібратися в тому, наскільки 

ефективним та корисним для Ваших дітей є Ваш підхід до процесу 

виховання. 

 

Перед вами 15 тверджень. На перший погляд, може здатися, що не всі 

вони стосуються виховання. Проте, проти кожної фрази відзначте 

кількість балів, що відповідає вашому судженню з цього питання. 

Інструкція: 

"Категорично не згоден" - 1 бал. 

"Я не поспішав би з цим погодиться" - 2 бали. 

«Це, мабуть, вірно» – 3 бали. 

«Цілком вірно, я вважаю саме так» – 4 бали. 



Твердження: 

1. Батьки повинні передбачати всі проблеми дитини, щоб допомогти їй їх 

подолати. 

2. Для хорошої матері достатньо спілкування лише зі своєю сім'єю. 

3. Маленьку дитину слід завжди міцно тримати під час миття, щоб вона не 

впала і не забилася. 

4. Звичайно, дитина робить те, що зобов'язана, вона знаходиться на 

правильному шляху і завдяки цьому буде щасливою. 

5. Добре, якщо дитина займається спортом. Але спортивними 

єдиноборствами йому займатися не слід, оскільки це може призвести до 

фізичних каліцтв і порушень психіки. 

6. Виховання - це важка праця. 

7. У дитини не повинно бути таємниць від батьків. 

8. Якщо мати не справляється зі своїми обов'язками стосовно дітей, це 

означає, що батько погано виконує свої обов'язки щодо утримання сім'ї. 

9. Материнське кохання не може бути надмірним: любов'ю дитини не 

зіпсуєш. 

10. Батьки повинні захищати дитину від негативних сторін життя. 

11. Не слід привчати дитину до рутинної домашньої роботи, щоб вона не 

втратила полювання до будь-якої роботи. 

12. Якби мати не керувала будинком, чоловіком, дітьми, все відбувалося 

менш організовано. 

13. У раціоні сім'ї все найсмачніше і найкорисніше має насамперед 

діставатися дитині. 

14. Найкращий захист від інфекційних захворювань – обмеження 

контактів із оточуючими. 

15. Батьки повинні активно впливати на те, кого з однолітків вибирає 

дитина собі у друзі. 

  Результати: 

Якщо ви набрали понад 40 балів, то вашу родину, найімовірніше, можна 

назвати дітоцентричною. Тобто інтереси дитини – головний мотив вашої 

поведінки. Така позиція варта схвалення. Однак у вас вона дещо 

загострена. Надмірна опіка. У подібних сім'ях дорослі все виконують за 

дитину, намагаються захистити її від уявних небезпек, змушують 



дотримуватися своїх вимог, міркувань, настроїв. У результаті у дитини 

формується пасивна залежність від батьків, яка в міру дорослішання 

дедалі більше перешкоджає особистісному зростанню. Вам слід більше 

довіряти вашій дитині, вірити в неї, прислухатися до її власних інтересів, 

адже вірно помічено: «Виховувати дітей – отже, вчити їх обходиться без 

нас». 

Від 25-40 балів. Вашій дитині не загрожує стати розбещеною і 

розпещеною, оскільки ви приділяєте їй достатню, але не надмірну увагу. 

Намагайтеся зберегти цей рівень відносин!!! 

Якщо ви набрали менше 25 балів, то ви явно недооцінюєте себе як 

вихователя, занадто покладаєтеся на випадок та сприятливий збіг 

обставин. Проблеми ділових і подружніх взаємин часто відволікають вашу 

увагу від дитини. А він має право чекати від вас великої участі та турботи! 

Джерело. Скопійовано із сайту © www.vmestemir 

Шановні батьки! 

Виховання підлітків має свої труднощі, пов’язані з особливостями їх 

фізіологічного розвитку, що впливає і на розвиток пізнавальних процесів 

(відзначаються деякі зниження темпів наростання розумової працездатності, 

швидка втома), проявляється в їх загальній реакції на виховні впливи 

(більшій збудженості і подразливості, немотивованому негативізмі).  

Я бажаю Вам порозуміння, тактовності у спілкуванні. Бути більш гнучкими: 

змінювати свою позицію під час переходу Вашої дитини до підліткового 

періоду розвитку. Допомагати їй соціалізуватися, здобувати автономію, 

самовизначатися. Бережить себе і соїх дітей! Особливо в ці часи війни і 

невизначеності. 
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