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РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ДОДАТКУ 

ЗБІРНИК ПСИХОЛОГІЧНИХ ТЕСТІВ 

 

Багато людей в наш час недооцінюють важливість самопізнання та враху-

вання своїх психічних особливостей при спілкуванні, в роботі, навчанні особи-

стому і у сімейному житті. 

Із розвитком психології та її застосування у різних сферах людської дія-

льності, актуальність самопізнання збільшується з кожним днем, тому постає 

необхідність у розробці технічної бази для виявлення власних психологічних 

характеристик та особливостей. 

За допомогою програмного продукту людина зможе вирішити такі питан-

ня: 

– пізнати себе краще; 

– оцінити свій психічний стан; 

– виявити в собі здібності та нахили до певних занять; 

– порозважатись. 

Умовно тести в додатку можна поділити на два види: 

• тести, створені для оцінки ефективності виконання роботи, професій-

них знань і умінь.  

Прикладом такого тесту , є тест для визначення IQ , а саме тест Айзенка. 

Цей тест складається з 40 питань, відповідь на які потрібно дати протягом 
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30 хвилин. Тест Айзенка допомагає визначити свій рівень інтелекту. Даний тест 

розроблювався таким чином, щоб результати описувались нормальним розпо-

діленням , що дорівнює 100–120 балів,  і в такому діапазоні, щоб 50 % людей 

мали IQ між 90 та 110, і по 25 % нижче 110 і вище 120. Отримавши результат 

тесту, людина дізнавшись кількість своїх балів, може осягнути свій рівень інте-

лекту[1];  

• тести, створені для оцінки рис характеру і властивостей (спеціальних 

здібностей). 

Прикладом такого виду тестів, є тест для «Ваш психологічний вік». Всім 

відома фраза: «Нам стільки років, наскільки ми себе почуваємо!». Саме відпо-

вівши на питання такого тесту, Ви зможете дізнатись свій психологічний вік. 

Відповідати на питання цього тесту потрібно швидко та не замислюючись, саме 

такі відповіді допоможуть вам отримати найточніший результат. Пройшовши 

тест, Ви отримаєте результати своїх відповідей. Даний результат не потрібно 

розглядати як стовідсоткову достовірність, оскільки його валідність досить ма-

ла, тому що він відноситься до ряду «розважальних» тестів [2]. 

Цільовою аудиторією додатку є люди, що прагнуть пізнати себе краще та 

знайти своє місце в соціуму. Тому даний продукт доцільно впроваджувати на 

мобільні пристрої та планшети. Адже майже кожна людина має в своєму розпо-

рядженні цей пристрій. Розроблена програма може працювати без додаткового 

встановлення спеціальних додатків. 

Існує досить велика кількість схожих аналогів, але вони мають певні не-

доліки, які не влаштовують користувачів. Цими недоліками є: 

– додатки, які є платними; 

– відсутність валідності деяких тестів; 

– однотипність тестів; 

– відсутність опису результатів, та висновків щодо результатів. 

Саме ці проблеми будуть вирішені у нашому програмному продукті. Та-

кож додаток матиме можливість швидкого пошуку тестів,  розбиття їх на кате-

горії, можливості зберігання результатів, опис результатів та висновки щодо 
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них, які зможуть представити людині картину цього тесту, та вказівки, що до-

поможуть їй. 

Програмний продукт може бути використаний як самостійний засіб, та-

кож присутня можливість вдосконалення та доповнення функціоналу програми 

за допомогою мережі Інтернет. 

З метою розширення кола потенційних користувачів програмний продукт  

можна буде завантажити безкоштовно. 

До недоліків слід віднести вбудовану рекламу, яка буде займати деяку ча-

стину екрану. 

Отже програмний продукт «Збірник психологічних тестів» – це надзви-

чайно ефективний інструмент для оцінки особистості, виявлення здібності та 

уподобань. Може використовуватись, як інструмент в певній сфері, що допо-

може користувачу в певній проблемі, чи просто , як розважальний додаток. 
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