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Резюме  Запропонована модифікація тесту тривожності Р. Теммл, М. Доркі, В. 
Амен (методика «Обери потрібне обличчя») для поглибленого дослід- ження 
тривожності у дітей дошкільного віку. Необхідність даної моди- фікації зу-
мовлена відсутністю психодіагностичної методики прямого виміру рівня 
тривожності у дітей дошкільного віку. Запропоновано мо- дифікувати екс-
периментальний матеріал, змінивши кількість рисунків з 14 на 15; ввести 
зміни до кількісного та якісного аналізу та додати розділ

  «Рекомендації учасникам виховного процесу». Модифікація тесту доз- во-
лить аналізувати процеси первинної та вторинної соціалізації, фор- мування 
самооцінки дитини, їх динаміку змін та виявляти мішені психокорекційної ро-
боти практичних психологів, аналізувати якість батьківсько-виховательскіх 
методів та надати рекомендації учасникам виховного процесу.

Ключові слова модифікація тесту тривожності, тривожність у дітей, адаптація дошкіль-
ника, дошкільний вік, самооцінка дошкільника, рекомендації учас- никам ви-
ховного процесу, мішені психокорекційної роботи.

Резюме  Предложена модификация теста тревожности Р. Теммл, М. Дорки, В. 
Амен (методика «Выбери нужное лицо») для углубленного исследо- вания тре-
вожности у детей дошкольного возраста. Необходимость дан- ной модифи-
кации обусловлена отсутствием психодиагностических методик прямого 
измерения уровня тревожности у детей дошкольного возраста. Предложе-
но модифицировать экспериментальный материал, изменив количество 
рисунков с 14 на 15; внести изменения в количе- ственный и качественный 
анализ и добавить раздел «Рекомендации участникам воспитательного 
процесса». Модификация теста позволит анализировать процессы первич-
ной и вторичной социализации, фор- мирования самооценки ребенка, их ди-
намику изменений и выявить ми- шени психокоррекционой работы практи-
ческих психологов, анализировать качество родительско-воспитательских 
методов и пре- доставить рекомендации участникам воспитательного 
процесса.
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Ключевые слова модификация теста тревожности, тревожность у детей, адаптация до-
школьника, дошкольный возраст, а, самооценка дошкольника, реко- менда-
ции участникам воспитательного процесса, мишени психокор- рекцион-
ной работы.

Resume  In this article the offered modifi cation of test of anxiety R. Temml, М. Dorki, v. 
Umеn (methodology «choose a necessary person») for deep re- search of anxiety 
of preschool-age the children. The necessity of this modi- fi cation is conditioned by 
absence of psychodiagnostic methodologies directed measuring of level of anxiety 
for the children of preschool-age. It is suggested to modify experimental material, 
changing the number of fi gures from 14 to 15; chancing the quantitative and quali-
ty analyses and to add the division of «Recommending the participants of educator 
process». Modifi - cation of test allows to analyses processes of primary and second-
ary social- ization, forming of self-appraisal of child, their dynamics of changes and 
to educe the targets of psychodiagnostic work of practical psychologists, to analyses 
quality of paternal-educator methods and to give to recommend- ing the partici-
pants of educator process.

Keywords Modifi cation of test of anxiety, anxiety for the children of preschool age, adap- tation 
of preschool child, preschool age, self-appraisal of preschool child, recommending 
the participants of educator process, target of psychocorretion.

Дані чисельних досліджень свідчать про те, що тривожність дітей дошкільного віку є пошире- 
ним явищем. Попри численні роботи психодіагностика та подолання тривожності залишаються 
ак- туальними питаннями. Негативні емоції відіграють важливу біологічну роль як сигнал тривоги, 
небезпеки для організму, який триває до тих пір, поки небезпека не усунена. На тлі тривалого стану 
це формує різноманітні психосоматичні розлади. Тривогу можна розглядати, з одного боку, як нор- 
мативне явище, що забезпечує адаптацію, і, з іншого боку, в якості одного з основних чинників 
пси- хічної дезадаптації. Виявлення рівня та динаміки змін тривожності у дітей є одним з основних 
критеріїв розуміння процесу адаптації, соціалізації, стану емоційної сфери дитини дошкільного 
віку та ефективності їх корекції [1 – 18].

Існуючі діагностичні методики виявлення тривожності у більшості своїй спрямовані на вив- 
чення тривожності дорослих і школярів: тест тривожності (методика «Обери потрібне обличчя») Р. 
Теммл, М. Доркі, В. Амен;  «Експрес-діагностика  схильності  до  немотивованої  тривожності» В.В. 
Бойко; «Особова шкала прояву тривоги» Дж. Тейлор; «Шкала самооцінки» Ч.Д. Спілбергера;

«Шкала явної тривожності смas» для дітей 8 – 12 років, адаптована А.М. Прихожан; «Проек-
тивна ме- тодика для діагностики шкільної тривожності» А.М. Прихожан; тест-казки; методика та її 
модифікація діагностики шкільної тривожності Філіпса та ін. Тривожність у дошкільників зазвичай 
виявляється опосередковано при використанні проективних методик: «Будинок. Дерево. Людина», 
«Неіснуюча тварина», «Малюнок людини», «Тест Люшера», «Колірний тест відносин», «Кактус», тощо 
[19 – 23].

З усіх методик прямого вияву тривожності найбільш наближені до використання в психодіаг- 
ностиці дошкільників проективні методики: тест тривожності (методика «Обери потрібне облич-
чя») Р. Теммл, М. Доркі, В. Амен та проективна методика для діагностики шкільної тривожності А.М. 
При- хожан. Вони мають схожий принцип побудови експериментального матеріалу, кількісного 
та якіс- ного аналізу, однак проективна методика А.М. Прихожан не може бути використана для 
психодіагностики тривожності у дошкільників, тому що експериментальний матеріал не відповідає 
актуальним ситуаціям / потребам дошкільника, а метод проведення психодіагностики не відпові-
дає віковим особливостям дошкільника (потребує більше концентрації уваги та комунікативних 
навичок дитини). Проективна методика А.М. Прихожан може бути використана для прогнозуван-
ня шкільної адаптації / дезадаптації старших дошкільників у першому класі для спрямування пи-
сохокоррекції на профілактику шкільної дезадаптації (рис. 1). Тест тривожності (методика «Обери 
потрібне об- личчя») Р. Теммл, М. Доркі, В. Амен має універсальний експериментальний матеріал 
та використовується при дослідженні тривожності у вихованців дитячих садків віком 3 – 7 років 
практичними психологами в силу простоти та доступності для даного віку дітей [19 – 23].
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Рис. 1. Експериментальний матеріал проективної методики для діагностики шкільної 
тривожності А.М. Прихожан

В аналізі тесту тривожності (методика «Обери потрібне обличчя») Р. Теммл, М. Доркі, В. Амен 
використовується кількісний і якісний аналіз, в ході яких виявляється ступінь вираженості тривож- 
ності і дає можливість виявити негативне / позитивне ставлення дитини до конкретних життєвих 
ситуацій. Експериментальний матеріал тесту складається з 14 рисунків розміром 8.5*11 см. Кожний 
рисунок представляє собою деяку типову для життя дитини ситуацію. Кожний рисунок виконано в 
двох варіантах: для дівчат (на рисунку намальована дівчина) та для хлопчиків (на рисунку намаль- 
овано хлопчика). Обличчя дитини на рисунку не промальовано, надано лише контур голови. Кож- 
ний рисунок забезпечено двома додатковими рисунками дитячої голови, по розмірам вона точно 
відповідає контуру обличчя на рисунку. На одному з додаткових рисунків зображено усміхнене 
об- личчя дитини, на іншому – сумне (рис. 2) [19].

 

Рис. 2. Експериментальний матеріал тесту тривожності (методика «Обери потрібне обличчя») 
Р. Теммл, М. Доркі, В. Амен – рисунки сумних та веселих облич

Ситуації, що моделюють відносини дорослий – дитина представлені у тесті рисунками (рис. 
3): 2, 8, 9, 13.

 

Рис. 3. Експериментальний матеріал тесту тривожності (методика «Обери потрібне обличчя») 
Р. Теммл, М. Доркі, В. Амен – рисунки ситуацій, що моделюють відносини «дорослий–дитина»
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Ситуації, що моделюють відносини дитина – дитина представлені у тесті рисунками (рис. 4): 
1, 3, 5, 10, 12.

Рис.1. Граз
молодшими дітьми Рис.3. Об’єкт агресії Рис.5. Граз

старшими дітьми
Рис.10. Агресивний напад Рис.12. Ізоляція

 

Рис. 4. Експериментальний матеріал тесту тривожності (методика «Обери потрібне обличчя») 
Р. Теммл, М. Доркі, В. Амен – рисунки ситуацій, що моделюють відносини «дитина–дитина»

Ситуації, що моделюють повсякденні дії представлені у тесті рисунками (рис.5): 4, 6, 7, 11, 14.

Рис.4. Одягання Рис.7. УмиванняРис.6. Укладання
спати наодинці

Рис.11. Збирання
іграшок

Рис.14. Їда наодинці

 

Рис. 5. Експериментальний матеріал тесту тривожності (методика «Обери потрібне обличчя») 
Р. Теммл, М. Доркі, В. Амен – рисунки ситуацій, що моделюють повсякденні дії

Вибір дитиною відповідного обличчя і словесні висловлювання дитини можна зафіксувати в 
спеціальному протоколі (рис. 6).

ПІБ дитини:  

Вік дитини:       Дата проведення: 

Номер та
зміст рисунка

Висловлювання
ДИТИНИ

Вибір обличчя

Сумне обличчя Веселе обличчя

Рис. 6. Експериментальний матеріал тесту тривожності (методика «Обери потрібне обличчя») 
Р. Теммл, М. Дорки, В. Амен – протокол відповідей дітей

В кількісному аналізу тесту тривожності (методика «Обери потрібне обличчя») Р. Теммл, 
М. Доркі, В. Амен на підставі даних протоколу обчислюється індекс тривожності дитини (ІТ), який 
дорівнює процентному відношенню числа емоційно негативних виборів (сумне обличчя) до за-
гального числа рисунків [19]:
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ІТ = (число емоційно негативних виборів / 14) х 100%
Залежно від рівня індексу тривожності діти підрозділяються на 3 групи:
Високий рівень тривожності (ІТ вище 50%); 
Середній рівень тривожності (ІТ від 20 до 50%); 
Низький рівень тривожності (ІТ від 0 до 20%).
В якісному аналізі кожна відповідь дитини аналізується окремо. Робляться висновки відносно 

можливого характеру емоційного досвіду дитини в даній (і подібній їй) ситуації. Якісний аналіз у 
тесті описаний наступним чином: «Особливо високим проективним значенням володіють рисунки: 
№4 («Вдягання»), №6 («Вкладання спати на самоті»), №14 («Їжа на самоті»). Діти, що роблять у цих 
ситуаціях негативний емоційний вибір, найімовірніше будуть володіти найвищим індексом три-
вожності ІТ; діти, що роблять негативні емоційні вибори в ситуаціях, зображених на рисунках: №2 
(«Дитина і мати з дитиною»), №7 («Умивання»), №9 («Ігнорування») і №11 («Збирання іграшок»), з біль- 
шою ймовірністю будуть мати високий або середній індекс тривожності ІТ. Як правило, найбільший 
рівень тривожності проявляється в ситуаціях, що моделюють відносини дитина – дитина («Гра з 
молодшими дітьми», «Об’єкт агресії», «Гра зі старшими дітьми», «Агресивний напад», «Ізоляція»). 
Значно нижчий рівень тривожності в малюнках, моделюючих відносини дитина – дорослий («Ди-
тина і мати з немовлям», «Виговір», «Ігнорування», «Дитина з батьками»), і в ситуаціях, моделюючих 
повсякденні дії («Вдягання», «Вкладання спати на одинці», «Умивання», «Збирання іграшок», «Їжа на 
самоті»)» [19]. Недоліком цього тесту є те, що загальний рівень ІТ має значення для виявлення стану 
емоційної сфери дитини, однак він не вказує на що потрібно направити зусилля в подоланні не-
безпечного рівня тривожності. При цьому слід зауважити, що для розвитку емоційної сфери і для 
формування стресостійкості важливо мати негативний досвід і витримувати баланс позитивного 
та негативного досвіду. Для кожної дитини цей баланс має своє співвідношення позитивного та не-
гативного досвіду. Тому важливо проводити кількісний підрахунок балансу корисних-негативних 
стимулів розвитку емоційної сфери в кожній моделі відносин. Аналіз модифікованого тесту покаже 
основні мішені в психокорекційному супроводі дітей.

Нами пропонується модифікація тесту тривожності (методика «Обери потрібне обличчя») 
Р. Теммл, М. Доркі, В. Амен для поглибленого дослідження тривожності у дітей дошкільного віку [5, 
16, 20, 21, 25 – 27].

У модифікованому варіанті тесту пропонується якісний аналіз проводити не за негативним/
позитивним досвідом в окремих ситуаціях за трьома моделями «дитини – дитина» (далі ДД), «до-
рослий – дитина» (далі Д*Д) та «повсякденні дії» (далі ПД), а оцінювати в якій саме моделі відно-
син дитина отримує негативний досвід. Це дасть можливість зробити висновок рівня тривожності, 
який отримує дитина у різних моделях відносин.

У сучасний час потужність набирають такі агенти первинної соціалізації, як ЗМІ, Інтернет тощо, 
тому в модифікованому варіанті тесту пропонується додати агент первинної соціалізації «Дитина та 
інформаційно-віртуальний простір» до моделі Д*Д. Експериментальний матеріал у модифіковано-
му тесті зміниться до 15 рисунків (рис. 7) [24, 31, 33 – 38].

В кількісному аналізі модифікованого тесту про- 
понується обчислювати окрім загального – ітз індекс 
тривожності дитини (ІТ) у кожній моделі: Д*Д (ІТД*Д), 
ДД (ІТДД) та ПД (ІТПД).

Ітз = (число емоційно негативних виборів загаль- 
ний / 15) х 100%

ІТД*Д = (число емоційно негативних виборів у 
моделі Д*Д/ 5) х 100%

ІТДД  =  (число  емоційно  негативних  виборів  у
Моделі ДД/ 5) х 100%
ІТПД  =  (число  емоційно  негативних  виборів  у 

моделі ПД/ 5) х 100%
Залежно від рівня індексу тривожності діти під-

розділяються так само на 3 групи:
Високий рівень тривожності (ІТ вище 50%);

 

Рис.7. Агент первинної соціалізації 
«Дитина та інформаційно-віртуальний 

простір» у моделі Д*Д модифікованого 
тесту тривожності
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Середній рівень тривожності (ІТ від 20 до 50%);
Низький рівень тривожності (ІТ від 0 до 20%).
Ту модель, яка отримала кількісний «критичний» (високий) показник, пропонується аналізува-

ти ще й за окремими ситуаціями, тобто виявити який агент або неадекватно за потребами дитини 
стимулює емоційну сферу, або дитині потрібні пом’якшені умови та допомога в подоланні певних 
ситуацій.

У модифікованому варіанті тесту якісний аналіз пропонується проводити за трьома моделями:
Модель Д*Д – характеризує ступень первинної соціалізації дитини. Первинна соціалізація 

дуже важлива для дитини, оскільки вона є основою для всього останнього процесу соціалізації.
Найбільше значення в соціалізації у суспільстві грає сім’я, яка формує соціальний базис. Ме-

тою агента первинної соціалізації, такого як сім’я, виступає формування у дитини мотивації на при-
хильність до інших людей, яка проявляється в довірі, слухняності, бажанні робити їм приємне і 
добре.

Наступний агент первинної соціалізації – це дитяча журналістика та ЗМІ, які роблять вплив 
значніший, ніж література, завдяки своїй наближеності до реального часу і, відповідно, відображає 
не абстрактні ідеали, а цінності і погляди, властиві певному етапу, на якому знаходиться суспіль-
ство. Вплив засобів масової інформації на незміцнілу свідомість та психіку дітей особливо велика 
під час надзвичайних ситуацій, аномальних явищ, переломних соціокультурних подій.

Стрімкий розвиток можливостей комп’ютерних і Інтернет технологій дозволив сформувати-
ся модному і потужному інституту соціалізації. Різноманітна інформація і контент, що містяться в 
мережі Інтернет, можуть чинити пагубну дію і вплив (і не лише при надмірному споживанні) на 
психіку і здоров’я людей різного віку. Особливо гостро проблема соціалізації в Інтернеті прояв-
ляється у дітей, в ході активного формування пізнавальних процесів і особових якостей людини. 
Соціалізуюча функція Інтернету базується на чинниках, що мають як суб’єктивні, так і об’єктивні 
значення: позитивна репутація Інтернету, що склалася, як опозиція іншим соціальним інститутам; 
недостатність власного життєвого досвіду; аудіовізуальні можливості Інтернету, що забезпечують 
ефект присутність тут і зараз [24 – 38].

Модель ДД – характеризує ступень вторинної соціалізації дитини до нового середовища, 
вміння дитини взаємодіяти (гратися) з однолітками, ділитися іграшками, вирішувати конфлікти між 
собою [39, 40].

Модель ПД – характеризує ступень впевненості дитини у своїх силах, формує уміння знахо-
дити час на справи по будинку; уміння пам’ятати про те, що ти живеш не в замкнутому просторі, 
а з близькими людьми, які не зобов’язані тебе обслуговувати; уміння піклуватися про інших; умін-
ня знаходити користь і навіть задоволення від рутинних справ, які все одно потрібно виконувати; 
уміння структурувати свої справи, що надалі формує у дітей бажання допомагати батькам, бажання 
до трудової (шкільної) діяльності, бажання до професійної діяльності [41, 42].

У моделях модифікованого тесту поглибленого дослідження тривожності, які отримали низь- 
кий рівень ІТ, витримується баланс позитивних / негативних стимулів у виховному процесі дитини. 
Це свідчить, що середовище виховання для дитини повністю відповідає потребам дитини.

У моделях модифікованого тесту, які отримали середній рівень ІТ, необхідно звернути увагу 
на методи виховання, на особливості особистості дитини, її оточення і виробити методи виховання, 
які дозволять знизити рівень ІТ та зробити вплив стресогенів безпечним для психіки дитини.

У моделях модифікованого тесту, які отримали високий рівень ІТ, вимоги, що пред’являються, 
і умови, які створені для дитини, непосильні та їй потрібна допомога. Така модель, а особливо кон- 
кретні ситуації, які отримали негативний показник вибору, повинні стати мішенями психокорекцій- 
ного супроводу дитини.

Також пропонується в модифікованому варіанті тесту додати розділ «Рекомендації учасникам 
виховного процесу», де будуть надані рекомендації психолого-виховного впливу для зменшення 
тривожності у дитини для батьків, вихователів і практичних психологів дитячих садків.

Для отримання повної картини стану емоційної сфери дитини і для аналізу інших тригерів 
тривожності, які не виявляються в даному модифікованому тесті (наприклад, спадкові особливості 
нервової системи і характеру; родові травми, інфекції і інші захворювання, перенесені в ранньому 
віці; тривожна поведінка дорослих; ситуації розлуки з матір’ю; розлучення з батьками; різка зміна 
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звичної обстановки; сильний переляк тощо) необхідно використовувати батарею тестів, в котру 
необхідно включити проективні методики, казки-тести, опитувальники дорослих, карту спостере-
ження.
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