
Діагностика інтелектуальних 

здібностей дитини за допомогою 

тесту WISC-IV
Шкуропат Катерина

член команди адаптації Giunti Psychometrics Ukraine, нейропсихолог



Формування сучасного 

розуміння поняття «інтелект»

• антропометричні лабораторії Гальтона

• G-фактор та S-фактори Спірмена

• шкали Біне-Симона

• «текучий» та «кристалізований» інтелект за  Кеттеллом

• ієрархічні моделі Кеттелла-Хорна

• багатофакторна модель Гілфорда



Структура WISC-IV



Мета

 комплексна оцінка загального когнітивного функціонування

 оцінка розумової обдарованості

 оцінка труднощів у навчанні

 оцінка слабких і сильних сторін у пізнавальній сфері



Результати

 керівництво до складання психоосвітніх програм

 прийняття діагностичних рішень стосовно інтелектуального

функціонування дитини

 інформація для психологічних та нейропсихологічних

досліджень



Обов’язки користувача

 сертифікація Всеукраїнської психодіагностичної асоціації

 досвід проведення та інтерпретації стандартизованих клінічних 

тестових методик

 захист від несанкціонованого розповсюдження матеріалів 

тесту з метою збереження валідності та надійності 

психодіагностичного інструменту

 збереження конфіденційної інформації респондентів



Перед проведенням 

тестування

 Матеріали тесту

 Керівництво з проведення та 

підрахунку результатів тесту

 Технічне та інтерпретаційне

керівництво

 Буклет для відповідей (2)

 Кубики для конструювання (9 кубиків

із червоно-білими гранями)

 Ключі для субтестів Кодування, Пошук

символів та Виключення

 Програмне забезпечення для 

підрахунку результатів



Перед проведенням 

тестування

 Тривалість тестування

65-80 хв (для більшості дітей)

 Середовище тестування

Освітлення

Шумоізоляція

Відсутність відволікаючих стимулів



Порядок проведення

1. Дизайн блоків

2. Схожість

3. Числовий ряд

4. Поняття в картинках

5. Кодування

6. Словник

7. Літерно-числова

послідовність

8. Розмірковування з 

матрицями

9. Розуміння

10. Пошук символів

11. Завершення картинки

12. Виключення

13. Інформація

14. Арифметика

15. Словесні розмірковування



Правила заміни субтестів



Правила проведення субтестів

Пункти початку

Правила зворотності

Правила переривання



Пункти початку



Правила зворотності



Правила переривання



Проведення та 

оцінка субтестів

індексу VCI

2. Схожість

6. Словник

9. Розуміння

12. Інформація

15. Словесні 

розмірковування



2. Схожість

«Чим схожі яблуко і банан?»

Матеріали: Керівництво з проведення, 

планшетний комп’ютер

Повторення завдань: допустиме

Формулювання: незмінне



2. Схожість

«Чим схожі яблуко і банан?»

Оцінка:

2 бали: класифікація, що відповідає обом

поняттям із пари

1 бал: особливість, властива обом поняттям із

пари, що відображає незначну схожість/меншу

міру відповідності

0 балів: класифікація за латентною 

характеристикою/ неправильна відповідь



6. Словник

«Що таке корова?»

Матеріали: Керівництво з проведення, книга 

стимульних матеріалів, планшетний комп’ютер

Повторення завдань: допустиме

Формулювання: незмінне



6. Словник

«Що таке корова?»

Оцінка:

2 бали: вдалий синонім/ основне застосування/ загальна

класифікація, до якої належить слово/ одна або кілька

визначних чи основних характеристик/ менш визначні, але 

правильні описові особливості, які в сукупності вказують на 

розуміння слова/ для дієслів характерний приклад дії або

причинно-наслідкових зв’язків

1 бал: відповідь є правильною, але демонструє брак 

змісту/ неточний синонім/ незначне використання/ 

приклад використання слова/ конкретна інтерпретація

0 балів: неправильна відповідь



9. Розуміння

«Що потрібно зробити, якщо хлопчик чи

дівчинка, значно менший ніж ти, починає

битися з тобою?»

Матеріали: Керівництво з проведення, 

планшетний комп’ютер

Повторення завдань: допустиме

Формулювання: незмінне



9. Розуміння

«Що потрібно зробити, якщо хлопчик чи

дівчинка, значно менший ніж ти, починає

битися з тобою?»

Оцінка: 2 бали/1 бал/0 балів

- за рівнем узагальнення

- за кількістю загальних понять

- за якістю загальних понять



12. Інформація

«Як кисень повертається в повітря?»

Матеріали: Керівництво з проведення, 

планшетний комп’ютер

Повторення завдань: допустиме

Формулювання: незмінне



12. Інформація

«Як кисень повертається в повітря?»

Оцінка:

1 бал: правильна відповідь

0 балів: неправильна відповідь/ відсутність відповіді



15. Словесні розмірковування

«Вона має довгу ручку і використовується

з водою, щоб помити підлогу. Що це таке?»

Матеріали: Керівництво з проведення, 

планшетний комп’ютер

Повторення завдань: тільки 1 раз на прохання

дитини/через 5 сек після першого озвучення

підказки

Формулювання: незмінне



15. Словесні розмірковування

«Вона має довгу ручку і використовується

з водою, щоб помити підлогу. Що це таке?»

Оцінка:

1 бал: відповідь є серед зразків відповідей у 

керівництві

0 балів: відповіді немає серед зразків/ відповідь

відсутня



Проведення та оцінка субтестів індексу PRI

1. Дизайн блоків

4. Поняття в картинках

8. Розмірковування з матрицями

11. Завершення картинки



1. Дизайн блоків

Матеріали: Керівництво з проведення, книга стимульних

матеріалів, кубики  для конструювання, планшетний

комп’ютер

Час виконання: вказаний для кожного завдання, 

відліковується від останнього слова інструкції



1. Дизайн блоків

Оцінка (1)

1-3 завдання

2 бали: правильна конструкція з 1-ї спроби

1 бал: правильна конструкція з 2-ї спроби

0 балів: неправильна конструкція/помилка обертання

4-8 завдання

4 бали: правильна конструкція побудована у відведений 

час

0 балів: неправильна конструкція/ перевищення ліміту 

часу/помилка обертання



1. Дизайн блоків

Оцінка (2)

9-14 завдання



4. Поняття в картинках

Матеріали: Керівництво з проведення, книга 

стимульних матеріалів, планшетний комп’ютер

Оцінка: 1 бал/ 0 балів



8. Розмірковування з матрицями

Матеріали: Керівництво з проведення, книга 

стимульних матеріалів, планшетний комп’ютер

Оцінка: 

1 бал: правильна відповідь

0 балів: неправильна відповідь



11. Завершення картинки

Матеріали: Керівництво з проведення, книга 

стимульних матеріалів, планшетний комп’ютер

Час виконання: 20 сек

Оцінка: 

1 бал: правильна відповідь

0 балів: неправильна відповідь/перевищення 

ліміту часу



Проведення та оцінка субтестів

індексу WMI

3. Числовий ряд

7. Літерно-числова послідовність

14. Арифметика



3. Числовий ряд
3.1. Числовий ряд у прямому порядку

3.2. Числовий ряд у зворотному порядку

Матеріали: Керівництво з проведення, 

планшетний комп’ютер

Повторення: недопустиме

Оцінка: 

1 бал: правильно повторена проба

0 балів: неправильно повторена проба



7. Літерно-числова послідовність

Матеріали: Керівництво з проведення, 

планшетний комп’ютер

Повторення: недопустиме

Перевірочні завдання: 1,2,3 / А, Б, В

Оцінка: 

1 бал: правильно повторена послідовність 

0 балів: неправильно повторена послідовність



14. Арифметика

Матеріали: Керівництво з проведення, книга 

стимульних матеріалів, планшетний комп’ютер

Повторення: 1 раз, без зупинки часу

Час виконання: 30 секунд

Перевірочні завдання: 1,2,3 / А, Б, В

Оцінка: 

1 бал: правильна відповідь

0 балів: неправильна відповідь/ перевищення 

ліміту часу



Проведення та оцінка субтестів

індексу PSI

5. Кодування

10. Пошук символів

12. Виключення



5. Кодування

Матеріали: Керівництво з 

проведення, буклет для 

відповідей 1, матриця 

підрахунку результатів, 

планшетний комп’ютер

Час виконання: 120 секунд

2 форми: 6-7 років, 8-16 

років 



10. Пошук символів

Матеріали: Керівництво з проведення, 

буклет для відповідей 1, матриця 

підрахунку результатів, планшетний 

комп’ютер

Час виконання: 120 секунд

2 форми: 6-7 років, 

8-16 років



12. Виключення
12.1. Виключення довільне

12.2. Виключення структуроване

Матеріали: Керівництво з 

проведення, буклет для 

відповідей 2, матриця 

підрахунку результатів, 

планшетний комп’ютер

Час виконання: 45 

секунд (1 проба)

2 форми: 6-7 років, 

8-16 років



Показники для 

інтерпретації

стандартні зважені бали

 індекси

процентилі

довірчі інтервали



Показники для 

інтерпретації

стандартні зважені

бали

 індекси

процентилі

довірчі інтервали



Українська адаптація WISC-IV
Розподіл вибірки за статтю та віком



Українська адаптація WISC-IV
Розподіл вибірки за діагнозом дітей з особливостями 

розвитку



Українська адаптація WISC-IV
Розподіл вибірки за регіоном проживання



Українська адаптація WISC-IV

Розподіл вибірки за рівнем освіти матері*



Модифікації української адаптації

Модифікацію перекладу

Модифікацію порядку вербальних завдань

Стандартизація зважених балів, індексів та 

процентильних рангів

 Автоматизований порядок  підрахунку балів







Приклад звіту 

електронного 

протоколу



Детальніше у керівництвах…

 Розрахування додаткових показників – процесуальних балів, індекс загальних 

здібностей GAI

 Особливості проведення тесту для гру з особливими потребами

 Особливості інтерпретації результатів тесту у різних клінічних групах

 Технічні характеристики валідності та надійності

 Показники кореляції субтестів WISC-IV з іншими психометричними інструментами, 

які вимірюють інтелектуальне функціонування дитини
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