
 

 

Наскільки активно дитина заявляє про себе в світі, чим раніше вона починає 
самостійно діяти – все це в майбутньому впливає на її доросле життя, 
наскільки дитина стане успішною і щасливою. Не кажучи вже про адаптацію 
до школи, до здатності навчатися, пізнавати нове. 

За результатами Тесту ви дізнаєтеся: 

 Як краще розвивати самостійність дитини і наскільки ви близькі до 
ефективного варіанту взаємодії з ним в цих питаннях. 
 

1. У моєї дитини є обов'язки по дому ... 

 А. так, звісно 

 Б. намагаюся, щоб обов'язки були порівнянними з віком дитини 

 В. дитина ще занадто маленьких для цього 

 

2. Я легко надам дитині право вибору одягу для поїздки в гості ... 

 А. думаю, так 



 Б. краще я запропоную дитині вибрати з того, що буде доречно 

 В. ні, я вирішу це питання самостійно 

 

3. Протягом дня у дитини є можливість бути на одинці (грати, читати та 
ін.) ... 

 А. так 

 Б. я намагаюся бути в курсі, де вона і що робить 

 В. Ні, ми все робимо разом 

 

4. Увечері дитина самостійно готується до сну ... 

 А. так, дитина вміє це робити сама 

 Б. я допомагаю дитині, якщо в цьому є необхідність 

 В. я озвучую дитині те, що потрібно зробити 

 

5. Ви разом з дитиною вибираєте подарунок для бабусі. Чи враховуєте Ви 
побажання дитини? 

 А. ми придбаємо те, що дитина обере 

 Б. так, я допоможу дитині обрати доречний подарунок 

 В. Ні, це абсолютно неприйнятно 

 

6. Я самостійно обираю ту книгу, яку буду читати дитині перед сном ... 

 А. ні, обирає дитина 

 Б. в загалі то, так 

 В. Авжеж це так 

 

7. Якщо дитина соромиться підійти до однолітка і запропонувати йому 
пограти ... 



 А. я запропоную дитині варіант способу познайомитися 

 Б. я йду разом з дитиною 

 В. ми йдемо гуляти далі 

 

8. Якщо думка дитини про свою майбутню професію не співпаде з моєю 
думкою, то я … 

 А. спробую прийняти його рішення 

 Б. буду пропонувати альтернативні варіанти 

 В. Буду наполягати на своєму 

 

Результати: 

Переважання відповідей А - Можливо, що коли Ви були дитиною, то 
відчували високу потребу в своїй самостійності. Тому, виховуючи свого сина 
чи доньку, намагаєтеся, щоб вони з дитинства вміли висловлювати особисту 
думку з будь-якого питання. Безумовно, така позиція характеризує великий 
ступінь батьківської довіри до своїх дітей. Однак не забувайте ділитися з 
дитиною своїми сумнівами, переживаннями і думками. Тоді поряд з її 
самостійністю, будуть формуватися і такі важливі якості, як уміння чути 
співрозмовника, а також аргументовано доводити свій вибір. 

Переважання відповідей Б - Як би складно Вам не доводилося, але Ви 
намагаєтеся з раннього дитинства формувати у дитини уміння мислити і діяти 
самостійно. Чудово, якщо аналогічну позицію займають і інші дорослі, які 
беруть участь у вихованні дитини. Тільки звертайте увагу на такі прояви у 
вчинках дитини, які більше свідчать про егоїзм, ніж про самостійність. 
Поясніть дитині те, що самостійність завжди супроводжується 
відповідальністю і почуттям поваги до інших людей. 

Переважання відповідей В - Ймовірно для Вас розуміння самостійності 
дитини багато в чому пов'язане з її слухняністю. Навіть невеликі прояви 
активності і допитливості дитини сприймаються як заперечення Вашого 
багатого життєвого досвіду. Спробуйте прийняти думку, що самостійність 
дитини не є поганою характеристикою. Відпустіть спробу контролювати дії 
дитини, адже вона в будь-якому випадку повинна придбати особистий 
досвід у взаємодії з навколишнім світом. 


