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Вих.: 20-516 від 24.05.2016  
 
Міністру оборони України 
Полтораку Степану Тимофійовичу 
 

Шановний Степане Тимофійовичу! 

 

Громадська організація “Всеукраїнська психодіагностична асоціація” (ГО «ВПА») звертається до Вас 
у зв’язку із проведенням переатестації штату Міністерства оборони України. 

«ВПА» єдина в Україні громадська організація яка об’єднує психологів, що займаються 
психодіагностикою, використовують у своїй роботі, чи наукових розробках, психодіагностичний 
інструментарій. Нашою основною метою є стимулювання розвитку вітчизняної психологічної діагностики, 
забезпечення професіоналів сучасним, валідним і надійним інструментарієм. 

Як асоційовані члени Міжнародної комісії по тестам (International Test Comission, 
http://www.intestcom.org), яка є з 1978 року єдиним світовим органом, що розробляє та оновлює стандарти 
розробки, адаптації, стандартизації та використання інструментів психологічної оцінки, ми взяли на себе 
відповідальність слідкувати за дотримання високих стандартів якості методик, що надходять, 
адаптуються, друкуються та поширюються в Україні. З цією метою у структурі ГО “ВПА” було створено 
Тестовий комітет, що проводить добровільну сертифікацію тестових методик, їх розповсюджувачів 
(провайдерів), користувачів та лабораторій психологічної діагностики. 

Високі міжнародні стандарти якості тестових методик включають також дотримання авторського 
права, що належить розробникам методик та іншим правовласникам, що їх розповсюджують. 

Спираючись на доступну із відкритих джерел інформацію про порядок проведення переатестації лав 
Міністерства оборони України та використання методик психодіагностики, зокрема особистісних 
опитувальників та користуючись законним правом на доступ до публічної інформації, Всеукраїнська 
психодіагностична асоціація просить Вас надати детальну інформацію з наступних питань: 

 які саме тестові методики були використані при проведенні психологічної оцінки штату 
Міністерства оборони України; 

 хто є автором використаних тестових методик; 
 кому належить право на використання та розповсюдження методик на території України; 
 який розмір нормативної групи даної методики та яка категорія людей увійшла у нормативну 

групу; 
 якщо вищезгадані методики було розроблено не в Україні чи є дані про наукову та культурну 

адаптацію даних методик до норм України; 
 які показники валідності та надійності методик. 

Просимо надати інформацію у строк, встановлений законом.  
 
 
 
 
З повагою,  
Бурлачук Л. Ф.  
Професор, завідувач кафедрою психодіагностики  

та клінічної психології Київського Національного університету  
імені Тараса Шевченка,  
президент ГО «ВПА» 
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