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ГО «ВПА», ЄДРПОУ: 38825382, р.р. 26006011071115 в ПАТ “Укрсоцбанк”	

Вих.	№	19-0416	
Від	21	квітня	2016	р.	

Міністру	аграрної	політики	та	продовольства	України	
п.	Кутовому	Тарасу	Вікторовичу	

	

Вельмишановний	Тарасе	Вікторовичу!	

В	 анонсах	 створення	 нового	 підрозділу	 Державного	 агентства	 рибного	 господарства	
України	 «Рибний	 патруль»	 головою	 Держрибагентства	 Яремою	 Ковалівим,	 зокрема,	 в	 його	
авторській	колонці	для	"РБК-УКРАЇНА",	було	оголошено,	що	головними	ознаками	роботи	цього	
підрозділу	будуть	висока	якість,	чесність,	ефективність.	Також	декларувалося,	що	рибний	патруль	
створюється	за	взірцем	нової	патрульної	поліції	МВС	України.	В	такому	разі	унаслідуватися	мали	б	
не	лише	зовнішні	ознаки,	але	й	принципи	кадрового	відбору,	що	застосовуються	у	новій	поліції,	
зокрема	-	використання	якісних	сучасних	психодіагностичних	інструментів.	

У	 відборі	 патрульних	 поліцейських	 використовувався	 новітній	 тест	 MMPI-2,	 який	 є	
загальноприйнятим	 інструментом	 відбору	 до	 поліції,	 армії,	 пожежної	 служби	 служб	швидкого	
реагування,	 тощо	 у	 розвинених	 країнах	 світу.	 Завдання	 №1	 цього	 тесту:	 виявити	 людей	 із	
відхиленнями	у	психічному	здоров’ї	 і	відсіяти	їх,	аби	до	рук	людей	із	нестабільною	психікою	не	
потрапила	зброя.	Завдання	№2:	–	з	решти	кандидатів	обрати	людей,	особистісні	характеристики	
яких	дозволять	виконувати	дану	роботу	найефективніше.	

Натомість,	 кандидатам	 у	 рибний	 патруль	 пропонують	 пройти	 тест	 СМІЛ,	 і	 на	 основі	
результату	цього	тесту	робиться	висновок	про	їхнє	психічне	здоров’я.	

Повідомляємо,	що	тест	СМІЛ	є	радянським	аналогом	всесвітньо	відомого	тесту	MMPI	(його	
першої	версії),	який	використовувався	в	Україні	лише	через	його	доступність	та	відсутність	інших,	
більш	якісних	психодіагностичних	інструментів.	

Причини,	за	якими	тест	СМІЛ	не	має	використовуватися	в	наш	час	в	Україні:	

• наявність	 кращих	 та	 новітніших	 інструментів	 психодіагностики,	 зокрема,	 нещодавно	
адаптованого	для	України	тесту	MMPI-2;	

• сумнівність	теоретичного	підходу,	який	лежить	в	основі	тесту	СМІЛ	(радянські	психологи	
відверто	 запозичили	 всі	 матеріали	 у	 авторів	 MMPI,	 водночас	 розкритикувавши	 їхні	
теоретичні	пояснення,	бо,	начебто,	вони	не	підходять	для	радянської	людини);	
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• застарілість	змісту,	неактуальність	запитань	тесту,	які	були	розроблені	у	40х	роках	минулого	
ст.,	востаннє	редагувались	ще	за	часів	Радянського	Союзу;	

• невідповідність	 результатів	 тесту	 реальним	 сучасним	 показникам	 населення	 України	 –	
адже	 в	 основі	 підрахунку	 результатів	 психологічних	 тестів	 лежать	 нормативні	 значення.	
Тобто	 для	 того,	 щоб	 визначити,	 високий	 чи	 низький	 бал	 набрала	 людина	 за	 тестом,	
потрібно	 порівняти	 її	 бал	 із	 середнім	 балом	 населення	 країни,	 в	 якій	 вона	 живе.	 Коли	
людина	проходить	радянський	тест	СМІЛ,	 її	бал	порівнюється	 із	балами	деякої	кількості	
людей,	що	жили	в	70-х	-	80-х	роках	у	Москві.	Це	не	має	жодного	сенсу,	бо	кандидати	до	
рибного	патруля	-	українці,	а	відбір	проходить	у	2016	році!	

Отже,	 не	 можна	 покладатися	 на	 результати	 тесту	 СМІЛ,	 який	 зараз	 є	 одним	 із	 етапів	
кадрового	відбору	до	рибного	патруля.	

Організаторам	 конкурсного	 відбору	 доцільно	 було	 б	 самим	 в	 першу	 чергу	 проявляти	 ті	
риси,	яких	вони	очікують	від	претендентів	 -	відповідальність,	активну	позицію	та	прагнення	до	
змін.	Проте	використання	застарілого	та	ненадійного	тесту,	єдиним	аргументом	на	користь	якого	
є	 його	 доступність	 в	 Інтернеті,	 свідчить	 про	 ігнорування	 ними	 стандартів,	 які	 вони	 самі	 ж	
намагаються	впровадити	для	своїх	співробітників.	

Ми	 наполягаємо	 на	 відмові	 від	 користування	 тестом	 СМІЛ	 та	 його	 заміні	 на	
психодіагностичний	 інструмент	 належної	 якості.	 Підкреслюємо,	 що	 робота	 рибного	 патруля	
передбачає	 носіння	 зброї.	 Використання	 ж	 застарілих	 і	 не	 адаптованих	 тестів	 для	 відбору	
державних	службовців,	особливо	тих,	що	володіють	зброєю,	є	просто	небезпечним	і	може	мати	
непередбачувані	наслідки.	

Ми	готові	надати	необхідні	консультації	з	цього	питання,	адже	місією	ГО	“ВПА”	є	сприяння	
у	 забезпеченні	 українських	 психологів	 якісними	 психологічними	 тестами	 та	 впровадження	
високих	стандартів	їхнього	використання.	

З	повагою,	

	

	

Бурлачук	Л.	Ф.	

Президент	ГО	«ВПА»,		
діючий	член	(академік)	Національної	академії	педагогічних	наук	України,	
професор,	завідувач	кафедри	психодіагностики	та	клінічної	психології	КНУ	імені	Тараса	Шевченка	
	
	
Виконавець:	
Ганна	Глушко	
(067)	877-39-95,	anna@vpa.org.ua	


