
АНКЕТА "КУЛЬТУРА КОМУНІКАЦІЙ У РОДИНІ" 

 

Пропонуємо Вам взяти участь у дослідженні культури родинних комунікацій.  

Анкета є анонімною, тому просимо Вас відповідати максимально відверто.  

Якщо у питанні можна обрати кілька варіантів відповідей, то це вказано в дужках, в усіх 

інших питаннях оберіть, будь ласка, лише одну відповідь.  

1. Ваша стать: 

 чоловіча            жіноча 

2. Ваш вік:  

      до 20        21-30      31- 40       41- 50      51- 60      більше 60 

3. Ваша освіта: 

 середня    середня спеціальна     неповна вища (бакалавр)  

 вища (спеціаліст, магістр) 

4. Скільки дітей у Вашій родині та якого вони віку? 

____________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

5. Які пріоритети є у вашій родині у вихованні й розвитку дітей? (пронумеруйте за 

важливістю: 1 – найбільш пріоритетне, 5 – найменш пріоритетне) 

 розвиток духовності  

 формування моральності  

 активна соціалізація 

 розвиток інтелекту  

 збереження і примноження фізичного здоров'я 

    свій варіант ________________________________________________________________ 

6. Як би Ви оцінили рівень культури комунікацій у вашій родині? 

 високий 

 середній 

 низький 

 не розумію, що таке "культура комунікацій" і навіщо вона потрібна 

7. Що, на Вашу думку, впливає на підвищення рівня культури комунікації в родині? (можна 

обрати декілька варіантів; обрані варіанти пронумеруйте,  як у п. 5) 

 почуття любові до кожного ыз членів родини 

 взаємоповага 

 виконання кожним своїх обов’язків у родині 

 сімейні традиції 

 ведення здорового, активного способу життя 

 відсутність шкідливих звичок у членів родини  

 культура мовлення 

 повага до читання художньої, філософської, духовної літератури 

 наявність хобі у членів родини 

 можливість творчого самовираження кожного члена родини 

 не знаю 

    свій варіант _________________________________________________________________ 

8. Які проблемами у вихованні Вашої дитини (Ваших дітей) та спілкуванні з нею (з ними) 

Ви маєте? (можна обрати декілька варіантів; обрані варіанти пронумеруйте,  як у п. 5, 7) 

 агресія 

 неправдивість 

 невдячність 

 безвідповідальність 

 неслухняність 

 образливість 

 байдужість до навчання 



 наявність шкідливих звичок 

 гордовитість 

     свій варіант ________________________________________________________________ 

9. У чому Ви вбачаєте причини названих Вами проблем у родинних комунікаціях? (оберіть 

три найважливіші причини й поставте біля них номери: 1 – найважливіша, 2 – менш 

важлива і т.д.) 

 різні підходи до виховання дітей у мене та мого чоловіка (дружини) 

 негативний приклад такої поведінки мого чоловіка (дружини) 

 негативний вплив родичів (бабусь, дідусів і т.д.) на дитину (дітей) 

 втручання родичів у сімейні справи 

 часті сварки, непорозуміння між мною та чоловіком (дружиною) 

"важкий" характер дитини (дітей) 

 відсутність у мене партнера (чоловіка, дружини) 

 негативний вплив засобів масової інформації, Інтернету 

 негативний вплив друзів дитини, однокласників, дітей з вулиці 

 моя надмірна зайнятість на роботі та домашніми справами 

 надмірна зайнятість на роботі та домашніми справами чоловіка (дружини) 

 різні біологічні ритми членів нашої родини 

 різні інтереси членів нашої родини 

 моє погане самопочуття 

 хвороба когось із членів родини (чоловіка, дружини, дітей і т.д.) 

 особистісні проблеми чоловіка (дружини), які виявляються в характері та   

     поведінці дитини (дітей) 

 негативний досвід чоловіка (дружини) із власними батьками 

 нестача знань у мене (нас) про виховання й розвиток дітей 

 відсутність спільних сімейних справ, позитивних сімейних традицій 

 мої особистісні проблеми, які відображуються в характері й поведінці дитини (дітей) 

 мій негативний досвід комунікації із власними батьками 

 мій негативний приклад такої поведінки  

 не знаю 

     свій варіант _______________________________________________________________ 

10. Як Ви ставитеся до фізичних покарань дітей у родині? 

 негативно, у нашій родині це неприпустимо 

 фізичні покарання дітей можливі в окремих випадках 

 фізичні покарання – ефективний спосіб виховання, без якого важко обійтися 

 позитивно, без цього неможливо обійтися 

11. Що ви робите для того, щоб підвищувати культуру комунікацій у Вашій родині? (оберіть 

не більше трьох варіантів) 

 самовдосконалююся 

 намагаюся власним прикладом сформувати високу культуру комунікацій членів своєї 

родини 

 проводжу виховні бесіди із членами родини, спільно з ними читаю відповідну 

літературу 

 намагаюсь "перевиховати" чоловіка (дружину), щоб він (вона) був гідним взірцем для 

дітей 

 поки що нічого, але серйозно замислилася (замислився) над цим 

 нічого, у нашій родині й так все добре 

 не знаю, що робити 

 нічого, нам це не потрібно 

     свій варіант ______________________________________________________________ 

12. Чи погоджуєтеся Ви з тим, що батьки як перші й головні вихователі своїх дітей мають 

постійно самопізнавати й самовдосконалюватися? 



 так, обов’язково        так, можливо         ні   

13. Наскільки  цікавить Вас тематика самопізнання й самовдосконалення?  

 постійно цим займаюсь     епізодично, за потребою     не цікавить  

 не розумію, навіщо це потрібно 

 

АНКЕТА "КУЛЬТУРА КОМУНІКАЦІЙ У РОДИНІ"-2 

Пропонуємо Вам взяти участь у дослідженні культури родинних комунікацій.  

Анкета є анонімною, тому просимо Вас відповідати максимально відверто.  

Якщо в запитанні можна обрати кілька варіантів відповідей, то це вказано в дужках, у всіх 

інших запитаннях оберіть, будь ласка, лише одну відповідь.  

1. Ваша стать: 

 чоловіча            жіноча 

2. Ваш вік:       до 20        21-30      31- 40       41- 50      51- 60      більше 60 

3. Ваша освіта: 

 середня    середня спеціальна     неповна вища (бакалавр)  

 вища (спеціаліст, магістр) 

4. Ваш сімейний стан: 

 одружений (заміжня)     неодружений (незаміжня) 

5. Чи є у вас брати, сестри, якого вони віку? _________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

6. Які пріоритети у вашій родині у вихованні й розвитку дітей? (пронумеруйте за 

важливістю: 1 – найбільш пріоритетне, 5 – найменш пріоритетне) 

 розвиток духовності  

 формування моральності  

 активна соціалізація 

 розвиток інтелекту  

 збереження і примноження фізичного здоров'я 

     свій варіант _______________________________________________________________ 

7. Як би Ви оцінили рівень культури комунікацій у вашій родині? 

 високий 

 середній 

 низький 

 не розумію, що таке "культура комунікацій" і навіщо вона потрібна 

8. Що, на Вашу думку, впливає на підвищення рівня культури комунікації в родині? (можна 

обрати декілька варіантів; обрані варіанти пронумеруйте,  як у п. 5) 

 почуття любові до кожного із членів родини 

 взаємоповага 

 виконання кожним своїх обов’язків у родині 

 сімейні традиції 

 відсутність шкідливих звичок у членів родини  

 культура мовлення 

 повага до читання художньої, філософської, духовної літератури 

 наявність хобі у членів родини 

 можливість творчого самовираження кожного члена родини 

 ведення здорового, активного способу життя 

 не знаю 

     свій варіант ________________________________________________________________ 

9. Які проблемами у вихованні Вас (Ваших братів, сестер) та спілкуванні з Вами мають 

(мали) Ваші батьки? (можна обрати декілька варіантів; обрані варіанти пронумеруйте,  як у 

п. 6, 8) 

 агресія 

 неправдивість 



 невдячність 

 безвідповідальність 

 неслухняність 

 образливість 

 байдужість до навчання 

 наявність шкідливих звичок 

 гордовитість 

     свій варіант _______________________________________________________________ 

10. У чому Ви вбачаєте причини названих Вами проблем у родинних комунікаціях? (оберіть 

три найважливіші причини й поставте біля них номери: 1 – найважливіша, 2 – менш 

важлива і т.д.) 

 різні підходи до виховання дітей у мами й тата (осіб, які їх замінюють) 

 негативний приклад такої поведінки батьків (одного з батьків) 

 негативний вплив родичів (бабусь, дідусів і т.д.) на мене (нас) 

 втручання родичів у сімейні справи 

 часті сварки, непорозуміння між батьками (особами, які їх замінюють) 

 мій "важкий" характер  

"важкий" характер мого брата (сестри)  

 відсутність партнера в моєї мами (мого тата або особи, яка їх замінює) 

 негативний вплив засобів масової інформації, Інтернету 

 негативний вплив моїх друзів, однокласників, однолітків з вулиці 

 надмірна зайнятість батьків (осіб, які їх замінюють) на роботі та домашніми справами 

 моє (наше з братом, сестрою) небажання виконувати свої обов’язки у веденні 

домашнього побуту 

 різні біологічні ритми членів нашої родини 

 різні інтереси членів нашої родини 

 моє погане самопочуття 

 хвороба когось із членів родини 

 особистісні проблеми мами (тата, осіб, які їх замінюють), які впливають на мій 

характер та поведінку 

 негативний досвід комунікації моїх батьків (осіб, які їх замінюють) із власними 

батьками 

 нестача знань про виховання й розвиток дітей 

 мої особистісні проблеми 

 відсутність спільних сімейних справ, позитивних сімейних традицій  

 моя негативна поведінка  

 не знаю 

    свій варіант _______________________________________________________________ 

11. Як Ви ставитеся до фізичних покарань дітей у родині? 

 негативно, це неприпустимо 

 фізичні покарання дітей можливі у окремих випадках 

 фізичні покарання – ефективний спосіб виховання, без якого важко обійтися 

 позитивно, без цього неможливо обійтися 

12. Що ви робите для того, щоб підвищувати культуру комунікацій у Вашій родині? (оберіть 

не більше трьох варіантів) 

 самовдосконалююся 

 намагаюся власним прикладом прищепити високу культуру комунікацій членам своєї 

родини 

 проводжу тематичні бесіди з членами родини, спільно з ними читаю відповідну 

літературу 

 намагаюся "перевиховати" членів своєї родини 

 поки що нічого, але серйозно замислилася (замислився) над цим 



 нічого, у нашій родині й так все добре 

 не знаю, що робити 

 нічого, нам це не потрібно 

    свій варіант ________________________________________________________________ 

13. Чи погоджуєтеся Ви з тим, що батьки як перші й головні вихователі своїх дітей мають 

постійно самопізнавати й самовдосконалюватися? 

 так, обов’язково        так, можливо         ні   

14. Наскільки  Вас цікавить тематика самопізнання й самовдосконалення?  

 постійно цим займаюсь     епізодично, за потребою     не цікавить  

 не розумію, навіщо це потрібно 

 


