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Анотація. У статті розглядаються проблеми, пов’язані з пошуком оптимальних шляхів визначення 
індивідуальних здібностей студентів технічного вищого навчального закладу. Наведено  опис розроблених 
комп’ютерних програм тестування індивідуальних здібностей студентів. Программ дозволяють швидко та 
максимально комфортно проходити тестування та моментально одержувати результати на всій групі 
досліджуваних. Зберігання всіх даних по тестам на єдиному сервері надає максимальну безпеку захисту 
даних, зручність їх сбору, проведення статистики. 
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определения индивидуальных психологических способностей студентов технического вуза. В статье 
рассматриваются проблемы, связанные с поиском оптимальных путей определения индивидуальных 
способностей студентов технического вуза. Приведены описания компьютерных программ тестирования 
индивидуальных способностей студентов. Программы позволяют быстро и максимально комфортно 
проходить тестирование и моментально получать результаты по всей группе испытуемых. Хранение всех 
данных по тестам на едином сервере предоставляет максимальную безопасность защиты данных, удобство 
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Вступ.  
Сучасне фізичне виховання студентів потребує від викладачів вміння швидко та ефективно скласти 

психологічний портрет особистості студента, визначити рівень розвитку його індивідуальних здібностей та 
психологічних якостей для подальшої професійної діяльності. 

Якщо тренувальний процес розуміти не тільки як засіб досягнення спортивних результатів, а і як 
процес формування особистості, в якому необхідно враховувати її індивідуальні, соціальні та національні 
властивості, можна виділити психологічні задачі цього процесу, в основі яких полягають досить певні 
психологічні закономірності [1,8,9]. 

Без врахування психофізіологічних можливостей студентів як суб’єктів навчально-тренувального 
процесу неможлива висока ефективність застосування викладачами сучасних засобів та методів навчання 
[12].  

Вивчення індивідуально-психологічних властивостей, як внутрішніх детермінант особистості, 
дозволяє наблизитись до розуміння природи різноманітності психологічної структури як комбінації 
найбільш стійких характеристик людини [12].  

Розробка комп’ютерних програм психодіагностичних досліджень дозволяє значно скоротити час 
проведення тестування та обробки його результатів. Впровадження результатів досліджень в практику 
навчально-тренувального процесу особливо актуальне для сьогодення як механізм підвищення якості 
підготовки спеціалістів у вищих технічних навчальних закладах [1,12].  

Дослідження виконано згідно Зведеному плану науково-дослідної роботи Міністерства України у 
справах сім'ї, молоді і спорту на 2006-2010 р. по темі 2.1.9 «Теоретико-методичні основи індивідуалізації 
навчально-тренувального процесу в окремих групах видів спорту» (№ держ. реєстрації 0108U010862). 

Мета, завдання роботи. 
Мета роботи - розробка комп’ютерних програм тестування індивідуальних психологічних здібностей 

студентів вищих навчальних закладів технічного профілю. 
Завдання: 
1. Розглянути проблему використання комп’ютерних програм для тестування індивідуальних 

здібностей студентів за даними сучасної літератури. 
2. Розробити комп’ютерну програму для тестування обсягу зорового сприйняття у залежності від 

ступеню усвідомленості поданого матеріалу. 
3. Розробити комп’ютерну програму для визначення об’єму зорового сприйняття за методикою 

повного та часткового звіту. 
Результати роботи.  
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Спираючись на результати досліджень по розробці та використанню комп’ютерних та 
психодіагностичних програм [1, 8], було зроблено висновок, що використання рівня розвитку 
індивідуальних здібностей студентів вищих навчальних закладів є важливим елементом індивідуалізації 
навчально-тренувального процесу з урахуванням різних рівней сприйняття та усвідомлення навчального 
матеріалу. 

Для визначення об’єму тимчасової пам’яті та обсягу сприйняття були розроблені комп’ютерні 
програми з використанням традиційних психодіагностичних методик [5,6]. 

Програми розроблені на сучасній та багатофункціональній мові програмування Microsoft .NET [4], у 
середовищі для розробки програмних продуктів Microsoft Visual Studio. У якості бази даних для зберігання 
результатів та у якості серверу, був використаний продукт фірми Microsoft – Microsoft SQL Server 
[2,3,4,7,8,11,13,14]. 

Програма «Восприятие-1» дозволяє визначити об’єм тимчасової пам’яті та обсяг зорового сприйняття 
в залежності від ступеню усвідомлювання поданого матеріалу. Програма складається з двох серій. У першій 
серії в якості об’єктів є набори безглуздих сполучень літер – 15 кадрів по 8 літер, у другій серії  -  змістовні 
фрази – 15 кадрів по три слова в кожній фразі. Поява кожного кадру на 0,2 – 0,3 с супроводжується 
шумовим фоном. Досліджуваний відтворює літери (слова), які він встиг побачити та запам’ятати. 

Головна форма програми (рис.1),  містить в собі поля для вводу даних про користувача, а саме: 
прізвище, ім’я, по-батькові, групу (в якій користувач навчається в університеті), спеціалізацію (спортивна 
секція в університеті) та стать.  

 
 

 
Рис. 1. Вікно програми для вводу даних про користувача 

 
На другій формі (рис. 2) розміщується описання проходження тестування.  Після того, як користувач 

ознайомиться з процедурою проходження тесту він тисне кнопку «Начать тест» і автоматично переходить 
на початок тестування (рис. 3).  

Одна з особливостей проходження тесту -  обмеження часу, що є стимулюючим фактором у 
швидкості проходження тестування та розвинення такої риси, як миттєвість прийняття рішень. 

 



 

Рис. 2. Вiкно програми «Восприятие-1» з описом процедури тестування 1 серiї 
 

Початковою формою другої серії тесту, як і в першій, є форма з описом процесу проходження 
тестування (рис. 4).  

Рис. 3. Вікно програми для введення матеріалу та відповіді  
 

Після того, як користувач пройде всі етапи другої серії теста, перед ним з’явиться  остання форма 
(рис. 5) з результатами щодо його відповідей по двом пройденим серіям. 

 
Рис. 4.  Вiкно програми «Восприятие-1» з описом процедури тестування 2 серiї 



 

 
Рис. 5. Вiкно програми «Восприятие-1» з результатами обох серiй тестування 

 
Проте слід зазначити, що користувачу відображається не повна інформація щодо тестів. Більш 

детальні дані про тест, такі як поданий матеріал, номер комп’ютера, на якому проходив тест даний 
користувач, час проходження і таке інше – зберігається на головному сервері з метою безпеки інформації та 
чесності і прозорості проходження тестування. Але якщо користувач має питання щодо результатів тесту, 
він може звернутися до викладача, який зможе подивитсь результати тесту на сервері і дати відповідні 
пояснення. 

Програма «Восприятие-2» дозволяє визначити об’єм зорового сприйняття за методикою повного та 
часткового звіту і порівняти одержані результати. Ця програма, як і «Восприятие-1», складається з двох 
серій і є ії продовженням. У серіях використовуються безглузді набори літер – 12 літер, розташованих у 3 
горизонтальні ряди по 4 літери в кожному. В першій серії (15 кадрів) досліджуваний має відтворити усі 
літери, які він побачив і запам’ятав. Друга серія (15 кадрів) виконується за методикою часткового звіту 
(вибір одного з трьох горизонтальних рядків). До появи наступного кадра користувач не знає, з якого рядка 
йому доведеться відтворювати літери. Про це йому надається інструкція.  

Програма «Восприятие-2 » має характер проходження, подібний до першої. 

Рис. 6. Вiкно програми «Восприятие-2» з описом процедури тестування 1 серiї 
 



 

Після того, як користувач ознайомиться з методикою проходження тесту (рис.6) і буде готовий до 
його виконання, йому подається матеріал (рис. 7), після чього з’являється  форма для вводу відповіді (рис. 
8). 

 
Рис. 7. Вiкно програми з наданим матерiалом 1 серії 

Рис. 8. Вiкно програми для вводу вiдповiдi 1 серiї 
 

Коли користувач пройде усі етапи першої серії  і опиниться на останній формі,  його автоматично 
перенесе до наступної форми з описом другої серії тестування (рис. 9) 



 

Рис. 9. Вiкно програми «Восприятие-2» з описом процедури тестування 2 серiї 
 

Після ознайомлення з процедурою проходження другої серії, користувачу буде подано матеріал для 
запам’ятовування і з’явиться форма для вводу відповіді (рис. 10). 

Рис. 10. Вiкно програми для вводу вiдповiдi 2 серiї 
 

 Коли користувач пройде всі етапи другої серії, тестування закінчиться і йому надасться інформація 
щодо результатів двох серій (рис. 11). 



 

 
Рис. 11. Вiкно програми «Восприятие-2»з результатами обох серiй тестування 

 
Висновки.  

1. Розроблені комп’ютерні програми є ефективним методом перевірки сприйняття матеріалу 
користувачами, які дозволяють швидко та максимально комфортно проходити тестування, а також 
моментально отримувати результати проходження тестів.  

2. Зберігання всіх даних по тестам на єдиному сервері надає максимальну безпеку захисту даних і 
зручність їх сбору та проведення статистики (збір даних приходить автоматично з кожного ПК). 

3. Дані програми є  зручними, єфективними і надійними у використанні, з простим і зрозумілим 
інтерфейсом. Беручи до уваги простоту їх переміщення та установки, вони є досить доступним засобом 
оцінки сприйняття матеріалу. 
В перспективі подальших досліджень передбачається аналіз результатів тестування психологічних 

здібностей студентів та розробка методик індивідуалізації навчального процесу з фізичного виховання 
студентів технічних вузів. 
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