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Взаємини в родині 
(анкета) 

 

  Запропонована анкета допоможе визначити взаємини в родині, 

виявити сімейні конфлікти і намітити шляхи їхнього усунення. 

 

1. Ви вважаєте взаємини у вашій родині: 

а) дуже гарними 

б) гарними 

в) не дуже гарними 

г) поганими 

д) не дуже поганими 

 

2.  Чи вважаєте ви свою родину дружним сімейним колективом? 

а) так 

б) не зовсім 

в) ні 

 

3. Які сімейні традиції сприяють зміцненню вашої родини? ________ 

_______________________________________________________ 

 

4.  Як часто ваша родина збирається разом? 

а) щодня 

б) у вихідні дні 

в) рідко 

 

5. Що робить ваша родина, зібравшись разом? 

а) вирішуєте спільно життєві проблеми 

б) займаєтеся сімейно-побутовою працею 

в) працюєте на присадибній ділянці 

г) разом проводите дозвілля, дивитеся телепередачі 

д) обговорюєте питання навчання дітей 

е) ділитеся враженнями про прожитий день, про свої успіхи і не-

вдачі 

є) кожний займається своєю справою 

ж) допишіть... 

 

6. Чи бувають у вашій родині сварки, конфлікти? 

а) так 

б) часто 
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в) іноді 

г) рідко 

д) не буває 

 

7. Чим обумовлені сварки, конфлікти? 

а) непорозумінням членами родини один одного 

б) порушенням етики взаємин (брутальність, невірність, неповага) 

в) відмовою брати участь у сімейних справах, турботах 

г) розбіжностями в питаннях виховання дітей 

д) зловживанням алкоголем 

е) іншими обставинами (укажіть, якими) 

 

8. Які способи вирішення моральних конфліктів у вашій родині? 

а) примирення 

б) обговорення ситуації й ухвалення обопільного рішення 

в) припинення конфліктів на якийсь час 

г) звернення за допомогою до інших людей (батьків, сусідів, 

друзів, учителів) 

д) конфлікти практично не вирішуються, мають затяжний харак-

тер 

 

9. Чи бувають діти свідками або учасниками сімейних конфліктів 

між дорослими? 

а) так 

б) ні 

в) іноді 

 

10. Як реагують діти на сімейні конфлікти? 

а) переживають, плачуть 

б) стають на сторону одного з батьків 

в) намагаються помирити 

г) ідуть з дому 

д) замикаються в собі 

е) відносяться байдуже 

є) стають озлобленими, некерованими 

ж) намагаються знайти підтримку в інших людях 

 

11.  Що ви хочете зробити для зміцнення сімейно-побутових відно-

син і поліпшення мікроклімату у вашій родині? 


