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Громадська організація “Всеукраїнська психодіагностична асоціація” (ГО «ВПА») звертається до 

Вас для отримання інформації, що буде використана для адаптації профорієнтаційної методики. 

«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, поширюються в Україні. 

Зараз членами ВПА проводиться адаптація тесту для профорієнтації «SDS-5» для української 

вибірки. Даний інструментарій добре зарекомендував себе у ряді країн, він досить ефективно 

використовується провідними світовими спеціалістами з профорієнтації та психологічного 

тестування як у роботі із дітьми та підлітками, так і з дорослими клієнтами. 

 

Процес адаптації відбувається у співпраці із компанією ОС Україна, що входить до складу Giunti 

O.S. Organizzazioni Speciali – лідера профорієнтування в Європі. 

 

Повага до високих стандартів розробки та адаптації тестів, які є головними цінностями нашої 

роботи, спонукає нас здійснювати усі етапи стандартизації ретельно і з дотриманням усіх 

процесуальних норм. 

Під час адаптації тесту «SDS-5» ми зустрілися з вимогою коректного співвіднесення сучасних 

напрямків праці, представлених в американському класифікаторі професій, із відповідними 

українськими аналогами. 

Таким чином, ми потребуємо надання якнайповнішої інформації з таких питань: 

 

- повний сучасний класифікатор професій з їх описаннями; 

- коректне співвіднесення даних професій. 

 

Для здійснення даної задачі також потребуємо консультації фахівця від Міністерства соціальної 

політики, що зможе надати офіційну кваліфіковану допомогу щодо даного питання. 

 

Необхідно підкреслити, що розробка профорієнтаційних методик та їх масове впровадження має 

важливе значення у становленні майбутніх професіоналів, оскільки забезпечує успішний процес 
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самовизначення потенційних фахівців, позитивно впливає на економічний розвиток країни, 

запорукою якого є повне розкриття особистісного та професійного потенціалу робітників.  

Просимо надати інформацію у встановлені нормативними актами строки. 

 

З повагою,  

Бурлачук Л. Ф.  

Професор, завідувач кафедрою психодіагностики  

та клінічної психології Київського Національного університету  

імені Тараса Шевченка,  

президент ГО «ВПА» 

 


