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Напэуна, кожны, хто прачытае загаловак гэтага артикула, пагодзщца, 
што гаварыць сёння аб любв1 да Радз1мы велыш няпроста, нават больш 
таго — складана. Раней усё было значна прасцей, ва усяляшм разе для пака- 
лення людзей, якое нарадзшася пры уладзе Саветау, давала жьщцё наступ- 
ным пакаленням, таксама узгадаваным Радз1май вялжай — Саюзам Савец- 
K ix Сацыял1стычных Рэспублш i Радз1май маленькай, геаграф1чна пры- 
вязанай да пэунай рэспубл!ш — Укра1ны, Грузи, Туркменп... I быу куточак, 
найболын бл1зш сэрцу, аб як1м кожны мог сказаць з асабл1вай цеплы- 
нёй: наша вёска, наша вулща, мой дом.

I вось уж о ням а Радз1мы вялш ай  — вядом ае yciM белавеж скае пагадненне, пад- 
nicaHae Kipaymicaivii P acii, Укра1ны i Беларус!, лш вщ авала  «саюз непаруш ны  рэс
публш  свабодных», замест якога  у зн ш ла новае аб 'яднанне СНД — садруж н асц ь н еза
леж ны х дзярж ау . Так1м чы нам , Б еларусь стала  н езалеж най  дзярж авай . Х аця, кал1 
больш дакладна, не стала, а аб ’яв ш а  аб сваей незалеж насщ , як , дарэчы , i )ншыя 
з былога СССР. Гавары ць ж а  аб сап рауднай  н езалеж насщ  не даводзщ ца, i прычын 
там у мноства. А ле не аб гэтым н аш а сённяш няя размова. П роста прымем я к  здзейсне- 
ны ф акт з ’яуленне на геаграф !чнай  карце свету такой дзярж авы , я к  Беларусь, i мы, 
хто праж ы вае на дадзен ай  тэрыторьй, ж ы хары  гэтай краш ы , а  у больш значны м  гу- 
чанн1 — грам адзяне дзярж авы , у м еж ах  якой нам  i належ ы ц ь ж ы ц ь (вядома, кал1 
той-сёй не п аж адае  перабрацца н а  м есцаж ы харства у якую -небудзь iHmyio краш у, 
што, м !ж  inm biM , некаторы я i робяць).

М ажл1ва, ёсць пэуны сэнс у ты м , што бы лая м агутная, я к  мы л1чыл1, дзярж а- 
ва стала непатрэбнай рэспублш ам, як1я уваходзш 1 у  яе  склад , а  народ гэты х рэспублш 
не узбунтавауся супраць белавеж скага раш эння, х ац я  у тым ж а  годзе, вясною, на рэ- 
ферэндуме п рагаласавау  за  тое, каб  ж ы ц ь у  саставе СССР. Н е будзем гадаць, я к  бы 
м ы  жыл1, кал1 б не здары лася  таго, што здары лася ,— Н сторыя, я к  мы ведаем, не 
пры знае ум оунага ладу. Значы ць, трэба ж ы ц ь у новых умовах, хаця , часцяком  забыу- 
шыся пра суверэн1тэт, незалеж насць, я к  пра свае уласн ы я дум аем  пра К уры льсш я 
астравы  (аддаваць японцам  щ  не аддаваць?); з  болем успры маем, ж адаю чы  зразу- 
мець, што ж  усё-так1 адбы ваецца i чам у , падзе1 н а  К ауказе; раун1ва сочым за  жыц- 
цём у пры балты нсш х рэспублш ах, з як1х, мы л1чым, i п ачауся  развал  С авецкага 
Саю за... Т ак, м ож н а адны м  м ахам  рассекчы  вузел, што тры м ау саю зны я рэспублш1 
(як  ак азалася , не TaKi уж о  i тры валы ), але  наш у свядомасць, наш у «сауковасць» xi6a 
адмен1ш у адно 1мгненне? М ожна адгарад зщ ц а  граш ц ам ь мытням1, в1зам1, ceaiM i 
грошам1, а  як  быць з пачуццям1, што звязвал1 усё папярэдняе ж ы ццё сваякоу, 
сяброу, добрых знаём ы х, як1я раптам  аказалнзя 1ншаземцам1? Не могуць ян ы  знш нуць 
1мгненна, ды  i не павш ны , бо было б тэта не па-чалавечы . Ш то ж  адбы ваецца? Я к 
ж ы ць далей? П ы танш  гэты я — я к  галаун ы  боль. Я ны  не даю ць спакою, бадай, yciM 
i асабл1ва лю дзям  сталага  узросту. А  вось м аладзейш ы я, ш чы ра к аж учы , не так 
хварав1та успры маю ць нерамены, што адбыл1ся за  апошн1я гады . А  менав1та аб ix  думк1 
старэйш ы х, менав1та за  ix  балщ ь душ а у  бацькоу. Я к ая  будучы ня чакае  ix  сыноу 
i дачок? I як, урэш це, iM ж ы ц ь уж о  цяпер? А  яш чэ адно нем алаваж нае, м ож а быць, 
нават сам ае галоунае: як1м1 становяцца наш ы  дзещ ?

Сёння кожны школьны настаунш, выкладчык сярэдняй або вышэйшай 
навучальнай установы скажа, як апошн1м часам, дзень за днём, л1таральна 
на вачах мяняюцца вучш, студэнты. Пал1тычная i эканам1чная нестаб1ль- 
насць моцна уда рыла па усёй адукацыйнай сферы (як у вогуле па ycix баках 
жыцця грамадства). Знешне, вядома, многае не выглядае так страшна, хут- 
чэй наадварот — вунь колыи перамен: 3yciM, як у далёк1м i так1м прывабл1- 
вым замежжы або у нас жа, тольк! у даун1я часы, на пачатку стагоддзя, па- 
адкрывал1ся riMHa3ii, л1цэ1, каледжы, як1я, мауляу, i вырашаць наспелыя 
пытанн1 адукацы1 i выхавання. Але кал1 быць шчырьпш да канца, то варта 
зазначыць, 3yciM без жадання каго-небудзь упнснуць, што адбылася пакуль 
што змена шыльды, праблемы ж засталщя. Ды пры нашай сённяшняй эка- 
нам1чнай беднасц11начай i быць не магло. Таму ва yciM, што датычыць зместу 
шматбаковай педагапчнай дзейнасщ, па-ранейшаму — щ то у riMHaeii, щ то 
у звычайнай школе — галоуная надзея ускладаецца на настаунша, яш, ня- 
гледзячы Hi на што, 4дзе да ceaix вучняу, нясе iM святло ведау, 1мкнецца па- 
сеяць у ix сэрцах зерне дабра, справядл1васщ i — насуперак горкай p34aic- 
насц1, што больш пакуль разбурае, чым стварае,— любв1 да Бацькаушчыны.

Тая нестабшьнасць, якая упам1налася вышэй, шматлш1я перакосы 
у грамадстве настолью ускладн1л1 выхаваучую работу у школах, што га
варыць аб ёй сёння даводзщца асцярожна i тым больш спрабаваць асэн- 
соуваць яе BbiHiKi. Што ж датычыць такога пытання, як выхаванне у юнага 
грамадзян1на пачуцця патрыятызму, пачуцця любв1 да Радз1мы, то тут 
наогул трэба быць надзвычай далжатным, бо справа гэта патрабуе сёння ад 
кожнага педагога не тольш грунтоуных ведау, але i вял шага такту.
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Пытант nedazozitci i ncixcuiozii

АСАБЛ1ВАСЦ1 РАЗВ1ЦЦЯ КАМП’ЮТЭРНАЙ 
ПС1ХАДЫЯГН0СТЫК1 НА СУЧАСНЫМ ЭТАПЕ
С. Я. З А Л  ЕС К А Я ,
дацэнт кафедры пЫ халоги Ыстытута павышэння 
квал1ф1кацъи i перападрыхтоуш кЬруючых работткау 
i спецыялЬстау адукацьй, кандыдат псЬхалагЬчных навук

Псторыя зараджэння i развщця 
пс1халаг1чнай дыягностыш, афармлен- 
не яе у якасщ самастойнай галшы 
даследавання прыпадае на 20-я гг. на- 
шага стагоддзя. Значны уклад у яе 
станауленне унесл! працы Ф. Гальто- 
на, Дж. Кэтэла, Г. Эбшгауза, Э. Крэ- 
пелена, А. Бшэ i шш. Менавгга $ тэ
ты час з’яуляюцца правобразы тых 
шструментарыяу даследавання, ятя  
называюцца праектыуным! методыка- 
Mi i апытальншамь

У 40—50-я гг. у сусветнай ncixa- 
лапчнай дыягностыцы сфарм1равал1- 
ся асноуныя дыягнастычныя падыхо- 
ды, была у той або шшай ступеш за- 
вершана распрацоука ycix найболын 
вядомых тэстау (тэсты Векслера, Рор
шаха, апытальнпа тэматычнай апер- 
цэпцьй, «шаснаццаць асобасных фак- 
тарау»).

У 60-я гг. даследчыш звярнул1ся да 
анал1зу сггуацый, у як!х ажыццяуля- 
юцца паводзшы чалавека, асобы. Сти
мулам для новага напрамку стал1 
працы, у ям х бьып абгрунтаваны па- 
лажэнщ аб тым, што варыятыунасць 
паводзш асобы тлумачыцца ciTya- 
цыйным1 адрозненням1, а не шдывь 
дуальна-пс1халатчным1, на ягмя у 
асноуным нашравана сучасная ncixa- 
дыягностыка (В. М1шэль, 1968).

У 80—90-я гг. большасць даслед- 
чыкау л1чаць неабходным прымаць 
пад увагу узаемадзеянне шдывщуаль- 
на-пс1халаг1чных i с1туацыйных пе- 
раменных, каб ствараць болын на- 
дзейныя i вал1дныя шструментарьи 
даследавання.

У развщщ пс1халапчнай дыяг- 
ностыш у нашай краше можна вылу- 
чыць два перыяды. Першы прыпадае 
на пачатак 20-х — сярэдзшу 30-х гг., 
кал! тэсты шырока выкарыстоувалкш 
у народнай адукацьй: прафадборы 
i прафарыентацьи. У гэтыя гады плён- 
на працавал! М. С. Бернштэйн, 
М. Я. Басау, П. П. Блонск1, С. Г. Гел- 
лерштэйн, Н. Д. Ляв1тау, А. М. Ман- 
драка, Г. I. Расал1ма, М. Ю. Сыркш,
I. П. Шшльрэйн, А. М. Шуберт i шш.

У той жа час нашым1 вучоным! быу 
прапанаваны шэраг прагрэс1уных 
дай, яшя садзейшчал! развщцю nci- 
халапчнай дыягностьпа. JI. С. Вы- 
гощи, напрыклад, разв1у щэю аб nci- 
халапчным дыягназе. Пастановай ЦК 
ВКП(б) «Аб педагапчных скажэннях 
у с1стэме наркамасветы» (1936 г.) бы
ло забаронена прымяненне тэстау, пе- 
рапынены усе пс1хадыягнастычныя 
даследаванш. Спатрэб1лася каля 40 
год, каб цалкам аднавщь ix у ceaix 
правах.

У канцы 60-х гг. пачынаецца дру- 
ri перыяд развщця айчыннай ncixa- 
дыягностыкь Ен характарызуецца 
бурным! дыскус1ям1 аб яе месцы у 
с1стэме пс1халапчных ведау, прынцы- 
пах, метадах i аб адносшах да за- 
межнага вопыту. Сярод сучасных ву- 
чоных, яюя актыуна займаюцца праб- 
лемам1 пс1хадыягностыш, можна на- 
зваць У. I. Блейхерса, JI. Ф. Бурла- 
чука, Я. Т. Сакалову, М. М. Кабанава, 
А. Я. ЛПчко, У. М. См1рнова, Б. В. Ку- 
лагша, У. М. Мельшкава, JI. Т. Ямполь- 
скага i шш.

Задачы, што стаяць перад айчын
най пс1халапчнай дыягностыкай, 
складаныя i разнастайныя. Няма та
кой галшы практычнай дзейнасщ, 
якая б не патрабавала у яе дапамогь 
Методык1 пс1хадыягностык1 шырока 
выкарыстоуваюцца сёння у нашай 
рэспублщы пры прафес1янальным ад- 
боры i расстаноуцы кадрау, у «стэме 
прагназ1равання паводзш, для кантро- 
лю ncixi4Hara развщця дзяцей i да- 
рослых, аптым!зацьп. навучання, пры 
вывучэнш асобы для медыцынстх i 
экспертных мэт.

У сучасны момант актуальнасць 
набывае укараненне пс1хадыягна- 
стычных даследаванняу у сферу на
роднай адукацьй i прафарыентацьи. 
Асабл1ва важнай, на наш погляд, 
з ’яуляецца распрацоука камп’ютэрнай 
здстэмы тэстыравання штэлектуаль- 
ных здольнасцей школьншау у працэ- 
се навучання i прафес1янальным сама- 
вызначэнш. Пс1хадыягнастычнае за-

16

беспячэнне мае мноства разнастайных 
методык, ямя  дазваляюць устанавщь 
узровень штэлектуальнага i ncixi4- 
нага разв1цця дз1цящ на ycix эта
пах яго жыцця. Найболып вядомы- 
Mi i распаусюджаным1 у сучаснай nci- 
хадыягностыцы прыкладам1 так1х 
тэстау з’яуляюцца батарэ1 тэстау шка
лы штэлекту Векслера, тэст-структу- 
ра 1нтэлекту Амтхауэра, батарэя 
тэстау агульных здольнасцей.

У батарэ1 тэстау вывучэння штэ- 
лектуальных здольнасцей уваходзяць 
заданн1, як1я аб’яднаны адной ncixa- 
дыягнастычнай методыкай i HaKipa- 
ваны на вымярэнне розных бакоу 
гэтага складанага пс1халаг1чнага кан- 
структу. Так, батарэ1 тэстау шкалы 
1нтэлекту Векслера уключаюць за- 
данш на агульную дасведчанасць, ра
зумение, здольнасць да устанаулення 
падабенства i аналог11, в1зуальную 
камбшаторыку i рэпрадукцыю, сэнса- 
вы анал1з паслядоуных падзей, арыф- 
метычныя здольнасщ i навыю, выву- 
чэнне рэпрадуктыунай функцы1 па- 
мящ i г. д. Сукупнасць выншау вы- 
мярэнняу па асобных заданиях (суб- 
тэстах) з той або шшай ступенню 
паунаты рэпрэзентуе даследуемую 
якасць i устанаул1вае залежнасщ (у 
дадзеным прыкладзе — агульных 
здольнасцей).

Працэдура распрацоук1 i праверш 
дыягнастычных якасцей батарэйных 
методык значна ускладняецца у па- 
раунанш з адзшкавым1 тэстам1. Каб 
вызначыць валщнасць, дыскрым1нант- 
насць, унутраную узгодненасць тэс- 
тавых батарэй, праз усе гэтыя пра- 
цэдуры праходзяць асобныя тэставыя 
заданн1 (субтэсты), а затым уся ба
тарэя у цэлым.

Нягледзячы на аб’яднанасць у 
агульныя методык1, некаторыя суб
тэсты батарэй выкарыстоуваюцца па- 
асобку для выканання пэуных вузюх 
дыягнастычных заданняу, напрыклад 
вывучэння арыфметычных здоль
насцей i навыкау дзщящ i 1нш. У та- 
к1м выпадку асобныя субтэсты за- 
бяспечваюцца уласным1 прыватным1 
нормам! i стандартам! выканання.

Вялййя перспектывы распаусюдж- 
вання тэстау i тэставых батарэй ад- 
крываюцца у сувяз1 з камп’ютэрнай 
пс1хадыягностыкай. Выкарыстанне 
сродкау выл1чальнай тэхн1к1 дапама- 
гае пры правядзенн1 абследавання 
або анал1зу яго выншау. Канкрэтныя 
методык1 камп’ютэрнай дыягностык1 у 
большасщ выпадкау уяуляюць апа- 
ратурныя тэсты.

Добрым1 якасцям1 апаратурнага тэс- 
ту з’яуляюцца больш высокая даклад- 
насць i аб’ектыунасць вын1ка  ̂ аб
следавання, магчымасць а^таматыза-

цьй збору першасных даных. Той, 
хто праходз1ць абследаванне з дапа- 
могай ЭВМ, нярэдка дае найболып да- 
кладную шфармацыю, якая датычыц- 
ца некаторых бакоу яго асобы, бо 
эмацыянальна адчувае сябе менш ска- 
вана, чым у прысутнасщ пс1холага.

Прымяненне камп’ютэрных дыяг- 
ностык дазваляе пераадолець некато
рыя ктотныя недахопы групавых тэс
тау за кошт увядзення зваротнай су- 
вяз! з кожным, хто праходзщь вы- 
прабаванне, рэал1зацьп магчымасщ 
улшу не тольк1 вын1кау, але i споса- 
бу выканання асобных заданняу. 
Тольк1 тут магчымы дадатковыя ш- 
струкцы1 па ходу выканання задан
няу, праверка правЪшнасщ разумения 
субтэста^, кал1 узн1каюць цяжкасщ 
пры рашэнш асобных задач, i г. д.

У сё больш узрастае роля камп’ютэр
най тэхнш1 у пс1халаг1чных дасле- 
даваннях увогуле i у дыягностыцы 
штэлектуальных здольнасцей у пры- 
ватнасщ. Нягледзячы на некаторую 
насцярожанасць вучоных-пс1холагау 
адносна выкарыстання ЭВМ у ncixa- 
дыягностыцы, нельга не пагадз1цца 
з тым фактам, што з ix дапамогай 
магчыма ажыццявщь франтальныя 
даследаванш рознай мэтавай HaKipa- 
ванасщ, паменшыць затраты часу на 
ix правядзенне амаль на ycix этапах, 
забяспечыць ушфшацыю форм кан- 
чатковай шфармацьп аб 1нтэлектуаль- 
ных здольнасцях асобы i узроуню ix 
разв!цця.

Безумоуна, ЭВМ не зн1жае ролю nci- 
холага i тым больш не замяняе яго 
у непасрэднай рабоце з людзьмь Ад- 
нак аб’ектыуная iнфapмaцыя, атры- 
маная з дапамогай камп’ютэрнай nci- 
хадыягностык!, узбройвае яго неаб
ходным! ведам! для далейшай карэк- 
цыйнай i дыягнастычнай работы.

Для пс!хадыягностык! выкарыс
тоуваюцца камп’ютэрныя методык!, 
як!я уяуляюць альбо распрацаваныя 
для гэтай мэты тэсты, батарэ! тэстау, 
апытальн!к^ анкеты i да т. п., альбо 
адапщраваныя для ЭВМ дыягнастыч
ныя методыю з розным! формам! 
прад’яулення !нфармацьй (графш1, 
рысуню, схемы, апорныя с!гналы, 
шмвалы i !нш.). Адзначым, што 
пры выкарыстанш камп’ютэрных ме
тодык любога характеру неабход- 
на вызначыць ступень ix валщызацьп, 
стандартызацьй, надзейнасщ i г. д.

Прымяненне ЭВМ для статыстыч- 
най апрацоук! вялш!х Macieay даных 
не толью садзейн!чае паскарэнню ра
боты, але i пазбауляе спецыял!стау 
(пс!холагау, педагогау i шш.) ад ру- 
щннай працы. Акрамя гэтага, ёсць 
магчымасць ускрыць так1я узаемасу- 
вяз! пры колькасным i  якасным ана-
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л1зе атрыманых вын1каУ, яшя на 
Узро?н1 лаг!чных анерацый| чалаве- 
чага мыслення выявлены быць не, мо- 
гуць. Гэта датычыцца т,ак1х: методык 
матэматычнай i статыстычнай апра-т ■ 
цо^к! вышка У, як карэляцыйны, фак- 
тарны аналк) i да т. п

3 дапамогай ЭВМ можа таксама 
часткова ажыцця^ляцца штэрпрэта- 
цыя вын1ка$ др.следавання. Неабход- 
на, аднак, адзначыць важнасць i та
кой нязвыклай для гнпхолагау дзей- 
насщ, як фармал1зацыя штэрпрэта- 
цый дыягнастычных методык для 
камп’ютэра, што патрабуе pa36iyKi на 
дыяпазоны ступен1 выражанасщ той 
або шшай дыягнастуемай уласщвасщ, 
якасщ, асабл1васцей асобы i iHm. Усё 
гэта у сваю чаргу патрабуе дадатко- 
вай працэдуры стандартызацьй або 
квал1фшаванай экспертнай ацэнкь

Ул1чваючы выкладзеныя палажэн- 
Hi, сфармулюем асноуныя патраба- 
ванш да тйхадыягнастычных мето
дык, я тя  мы мяркуем выкарыстоу- 
ваць у сва1м даследаванш.

1. Яны павшны быць па магчы- 
масщ стандартызаваным1, валщньш, 
працэдурна простым! у рабоце, не 
патрабаваць вялийх часавых затрат, 
дазваляць камп’ютэрызацыю на ycix 
асноуных i прамежкавых этапах ра
боты (апрацоука i выдача шфарма- 
цьп).

2. Методыш пав1нны дапускаць па- 
шыраную пс1хадыягностыку зрэзу ш- 
тэлектуальных структур асобы, як! 
ахопл1вае усе або амаль усе узроуш 
штэлектуальных здольнасцей дзщящ 
у працэсе навучання.

3. Атрыманая шйхадыягнастычная 
шфармацыя павшна утрымл1ваць зве- 
CTKi як аб станоучых, прагрэс1уных 
патэнцыях асобы, так i аб негатыуных, 
дэструктыуных яе тэндэнцыях.

У выншу пс1хадыягностыш неаб- 
ходна атрымаць пс1халаг1чны парт- 
рэт кожнага, яш можа быць дапоуне- 
ны шфармацыяй верагоднаснага ха
рактеру — прагнозам развщця штэ- 
лектуальных здольнасцей асобы праз 
пэуны прамежак часу (3—5 год).

Мы мяркуем, што распрацоука да- 
дзенага праекта будзе мець пэуныя 
этапы даследавання i развщця. На 
першым этапе вывучаецца станов1шча, 
у яшм знаходзщца шйхадыягнастыч- 
нае забеспячэнне па пытаннях штэ- 
лектуальнага i ncixi4Hara развщця 
асобы дзщящ (анал1з айчыннай i за- 
рубежнай л1таратуры, стварэнне бан
ка пс1хадыягнастычных i камп’ютэр- 
ных методык, экспертыза створаных 
тэстау штэлектуальных здольнасцей i 
ix апрабацыя на рэпрэзентатыуных 
выбарках).

На друпм этапе працягваецца ра

бота над раепрацоукай тэарэтычных 
i практычных падыходау па пытан
нях камп’ютэрнай пс1хадыягностыш i 
стварэннем айчыннай тэставай бата- 
рэ1 i асобных тэстау па вызначэнню 
штэлектуальных здольнасцей. Мы ль 
чым, што вывучэнне штэлектуальных 
здольнасцей неабходна пачынаць з 
ранняга узросту (5—6 год), паколыа 
сктэма навучальных устаноу, якая 
icHye сёння у Рэспублщы Беларусь, 
не дазваляе праводзщь работы з вы- 
сокаадораным1 i штэлектуальна развЬ 
тым1 дзецьмь У шнуючых жа лщэях 
i г1мназ1ях ёсць пэуныя истэмы адбо- 
ру вучняу у першы клас. Але, як пра
вша, яны выпадковыя, не маюць апра- 
бацьй i гаварыць аб ix выншовасщ 
не мэтазгодна.

Трэщ этап вывучэння штэлектуаль
ных здольнасцей дзяцей — перыяд 
заканчэння iMi пачатковай школы 
(IV клас) i час фарм1равання ды- 
ферэнцыраванай самаацэню i пазна- 
вальных штарэсау. С1стэма тэстау па
вшна быць нашравана на тое, каб вы- 
значыць тую галшу дзейнасщ або сфе
ру штарэсау, у якой малодшы падле- 
так дасягнуу найбольшых выншау 
(развщця). Паралельна неабходна рас- 
працоуваць карэкцыйныя праграмы 
па вырауноуванню або развщцю 
узроуню 1нтэлекту дзяцей, у яшх ён 
шжэй за норму.

Наступны этап, як! мяркуецца аха- 
пщь йстэмай тэстыравання, пачынаец- 
ца у IX класе, кал1 трэба дапамагчы 
вучням прафес1янальна самавызна- 
чыцца (выбар профшьнага класа, на
вучання у СПТВ, тэхшкумах i iHm.). 
У гэты перыяд дыягностыка штэлек
туальных здольнасцей носщь канкрэт- 
на прыкладны характар, паколый тут 
ужо будуць ул1чвацца прамыя ана
логи пам1ж узроунем штэлектуальна- 
га развщця i далейшай навучальнай 
дзейнасцю.

Вывучэнне штэлектуальных здоль
насцей школьншау на розных этапах 
дапамагае не толыи найболын адэ- 
кватна i мэтанашравана размеркаваць 
ix па каналах навучальнай i прафе- 
«янальнай падрыхтоуш, але i дазво- 
лщь прагназ1раваць напауненне на
вучальных устаноу, размеркаванне па 
асобных спецыяльнасцях, адкрыццё 
устаноу новага тыпу, рэаргашзацыю 
старых.

Эканам1чная эфектыунасць дадзе- 
нага праекта мае на увазе не пра- 
мую, а апасродкаваную выншовасць, 
пакольш своечасовае вызначэнне i 
падрыхтоука высокаадораных дзяцей 
дапаможа выйсщ са складанага са- 
цыяльна-эканам1чнага крьшсу, у яшм 
знаходзщца Рэспублша Беларусь у 
сувяз1 з адсутнасцю дастатковай коль-
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касц1 высокаквал1фшаваных кадрау 
i спецыял1стау. Вызначэнне узроуню 
штэлекту дазволщь скарацщь расходы 
на непатрэбнае навучанне ycix па 
адной праграме, падыходзщь да гэта
га пытання дыферэнцыравана, а зна- 
чыць — зэканомщь пэуную частку 
сродкау для паляпшэння снггэмы пад- 
рыхтоуш штэлектуальна больш развь 
тых дзяцей.

Што датычыцца Ыстэмы прафарыен- 
тацы1, то ^караненне тэстыравання 
1нтэлектуальных здольнасцей асобы 
дапаможа шпхолагам, прафкансуль- 
тантам у ix рабоце, зшзщь коль- 
касць памылак, яшя звязаны з выба- 
рам прафесш i спецыяльнасцей. На- 
званае тэстыраванне можа быць вы- 
карыстана у час прыёму абггурыен- 
тау у навучальныя установы (для вы- 
значэння агульнага узроуню штэлек
туальных здольнасцей), дапаможа 
пры размеркаванш па канкрэтных 
спецыяльнасцях (для вызначэння 
узроуню спецыяльных здольнасцей), 
выяуленш адоранай моладз1, якая мо
жа прэтэндаваць на прысваенне ёй на- 
вуковых званняу бакалавра i ма- 
ricTpa.

Мнагафактарная i  шматнашрава- 
ная с1стэма тэстыравання 1нтэлекту- 
альных здольнасцей школьншау у 
працэсе навучання i прафарыентацьи 
можа мець i далейшае развщцё. Так, 
яе могуць выкарыстоуваць KipaymKi 
i пс1холап прадпрыемствау i арга- 
н1зацый, спецыял1сты цэнтрау заня- 
тасщ насельнщтва, прафкансультанты, 
педагог!, медыш.

Патэнтна-лщэнзшная прапрацоука 
праекта бачыцца нам1 ташм чынам, 
што складаная с1стэма назапашвання

i  апрацоуш вялшага Maciey даных 
ЭВМ пав1нна мець у наяунасщ паке
ты праграм, ажыццяуляць ix распра- 
цоуку або гарантаваць лщэнзшную 
чысцшю пры праграмнай эксплуата- 
цьи. На першым этапе, кал1 даё рас
працоука i адаптацыя шлхалапчнага 
зместу батарэй тэстау, складанне 
праграм не будзе выклшаць цяж- 
касцей у любога квал1фшаванага пра- 
грам1ста. На наступных этапах мы 
мяркуем прыцягваць саудзельншау, 
распрацоушчыкау праграмных паке- 
тау альбо купляць зарубежный па
кеты праграм, яшя неабходны нам 
для далейшай работы.

Нягледзячы на тое, што у с1стэме 
народнай адукацьй (у школах) у ас- 
ноуным знаходзяцца ЭВМ тыпу «Нар
вет», мы плануем распрацоуваць nci- 
хадыягнастычныя методык1 для перса- 
нальных камп’ютэрау тыпу IBM-AT- 
-286, як1я хоць i дараг1я, але, на 
нашу думку, праз некальш дзесяткау 
год усё роуна прыдуць у с1стэму на
роднай адукацы1. Работа па праекту 
мае на увазе затрату с!л не на адзш 
год, таму неабходна арыентавацца на 
заутрашш дзень.

Для работы над праектам мяркуец
ца прыцягнуць шпхолагау, педагогау, 
выхавальншау, медыкау, nparpaMic- 
тау, эканам1стау (прагназ1стау). Мы 
будзем заключаць дагаворы з защ- 
кауленым1 аргашзацыям1, установа- 
Mi. Так, у сучасны момант наз1раец- 
ца вострая няхватка пс1хадыягна- 
стычнага 1нструментарыя для адбо- 
ру дзяцей i падлеткау у рэальныя 
класы, пашырае свае структуры Рэс- 
публшанская служба прафарыента- 
цы1 i 1нш.
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