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ПРОБЛЕМА ДІАГНОСТИКИ ОБДАРОВАНОСТІ У СФЕРІ 
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Представлена проблема діагностики обдарованості у сфері інформаційних технологій, як виду спеціальної обдарованості, що виявляється тільки в діяльності, 
пов’язаній з відповідними технологіями. Проведена операціоналізація методик, які дозволяють визначити рівень розвитку структурних компонентів ІТ-обдарованості.

Ключові слова: діагностика обдарованості, операціоналізація методик, ІТ-обдарованість

Проблема діагностики обдарованості є однією з найбільш дискусійних. Спроби розробити конкретні тестові методики або цілі батареї психологічних тестів, здатних 
надати допомогу при оцінці і діагностиці здібностей до програмування є дискусійними. Багато дослідників і практиків (Р. Арнхейм, Ю. Д. Бабаєва, А. Є. Войскунський, Дж. 
Гілфорд, Є.П. Ільїн, М. К. Кременчуцька, С. М. Симоненко, М. А. Холодна) визнають, що ця діагностика у жодному випадку не повинна зводитися до вимірювання IQ. 
Спроби застосування універсальних психологічних тестів не привели до однозначних результатів. Вже в перших оглядово-аналітичних публікаціях з психологічного відбору 
програмістів і з методів такого відбору повідомлялося, що на ранніх етапах для відбору застосовувалися тести пізнавальних здібностей і особистісні тести, а разом з ними 
апаратурні тести на логічне мислення і звичайні інтерв’ю. Для ефективного складання програм виявилися істотними здібності до логічного мислення і до абстрагування. 

Спеціалізовані тести і батареї тестів для відбору програмістів під найменуванням Computer Programming Aptitude Tests/Battery (CPAT/CPAB) розроблялися свого 
часу на основі тестів інтелектуальних здібностей і включають наступні п’ять компонентів: словесний опис сенсу висловів, математичні міркування, обробка символьних 
рядків, оперування з числами і використання блок-схем. Вони досить широко застосовувалися в 70-80 роки минулого століття, проте без особливого успіху. 

Умови роботи ІТ-фахівців, склад необхідних для них умінь і знань постійно розвиваються. Аналіз показує, що спеціалізовані тести, призначені для відбору 
програмістів, як і раніше продовжують розроблятися. Так "вимірюванню потенціалу програміста" присвячений Walden Programmer Analyst Aptitude Test, або WPAAT 
(B.Winrow, 1999). Тест WPAAT суміщає розв’язання кандидатом простих практичних завдань, виконання символьних перетворень, маніпулювання даними, розуміння 
інструкцій, виділення ключових блоків інформації, ідентифікацію помилок і подібні завдання. Тест, як вважається, пройшов перевірку і має певний прогностичний 
потенціал.

Існують і інші продукти. Можна, наприклад, згадати детально обґрунтовану пропозицію тестувати програмістів в онлайновому режимі безпосередньо на веб-сайті 
організації-розробника самого тесту, а також процедури його застосування. Тест LPAT (Language Free Programmer/analyst Aptitude Test) рекламується як тест оцінки 
здібностей до програмування, не пов’язаний з якими-небудь відомими програмістові мовами програмування, не залежний від обсягу таких знань. Тестуються три 
основних, на думку розробників, уміння програмістів: 

1) мислення і вирішення завдань (зокрема, визначення релевантної, тобто значущої для вирішення конкретної проблеми, інформації, а також застосування діаграм); 
2) чисельний і логічний аналіз (зокрема, перетворення словесних ідей на формули, дотримання логічних правил при аналізі завдань, здатність навчитися і 

застосовувати відповідні правила); 
3) застосування й аналіз письмових документів (зокрема, розуміння письмових вимог і розуміння Basic English, тобто спрощеної підмножини англійської мови в 

професійній сфері). 
Фахівцями – і психологами, і викладачами інформатики, і спеціалістами з управління розробкою програмного забезпечення організацій – висловлені діаметрально 

протилежні точки зору на доцільність і на саму можливість застосування психологічних тестів для виявлення найбільш обдарованих програмістів та інших фахівців у 
сфері інформаційних технологій. Такими ж дискусійними є і думки щодо перспективності застосування психометричних тестів для відбору учнів, які зможуть успішно 
навчатися професії, що пов’язана зі сферою інформаційних технологій (на спеціалізованих курсах, у ВНЗ тощо). 

Згідно з думкою багатьох сучасних дослідників, тести не дають скільки-небудь вдалих прогнозів щодо того, як людина працюватиме. Причиною може бути висока 
динамічність і мінливість програмування: тести з процедурами, що вимагають тривалого часу валідизації, не встигають за змінами в зовнішніх умовах і в структурі діяльності ІТ-
фахівців. У даному випадку мається на увазі смислова адекватність, тобто ступінь, в якому деякий тест покриває область важливих елементів професійної діяльності або 
спеціальної обдарованості досліджуваного. За експериментальними даними О. Є. Войскунського показники тестів інтелекту лише частково узгоджуються з експертними 
оцінками здібностей тих, хто вчаться застосуванню інформаційних технологій (експертами виступали шкільні і вишівські викладачі інформатики), а також з успішністю 
виконання учнями та студентами реальних завдань. 

Імовірно, можна думати про розробку комплексних психодіагностичних процедур, в яких би розумним чином поєднувалися позитивні сторони експертних, тестових 
і інших методів. Напевно, можна думати і про розробку спеціалізованих оцінних методик. Проте, відносно останнього ствердження, думки фахівців знов розділяються. 

Відомі дані про зв’язок спеціалізованих тестів, наприклад, Computer Science Aptitude Test – з тестовими і учбовими показниками математичних здібностей (Winrow 
B., 1999). З одного боку, повідомляється про ефективність відбору програмістів на основі тестів здібностей (aptitude) і тестів досягнень (achievements), з іншого –
заперечується корисність і необхідність спеціалізованих тестів (наприклад, Electronic Data Processing Test) у ситуаціях застосування стандартних універсальних батарей 
тестів (General Multiple Aptitude Test Battery). Водночас повідомляється про нові розробки тестових процедур – наприклад, таких, що спираються на адаптивні методи 
тестування (що підстроюються в ході дослідження до актуальних результатів, котрі були продемонстровані досліджуваним, і що змінюють тестові завдання в реальному 
часі) – для відбору програмістів на основі тестів математичних здібностей.

Отже, слід визнати, що до теперішнього часу немає досить поширених і всіма визнаних спеціалізованих або універсальних тестів, які б надійно діагностували 
здібності до програмування або ефективність майбутньої діяльності особистості як програміста. Через це необхідно звернутися до відбору методів дослідження, які б 
дозволяли встановити рівні розвитку структурних компонентів обдарованості у сфері інформаційних технологій. 

За результатами теоретичного аналізу сутності та структури обдарованості у сфері інформаційних технологій було встановлено, що це вид спеціальної обдарованості, яка 
виявляється тільки в діяльності, пов’язаній з відповідними технологіями. Комп’ютерна обдарованість інтегрує в себе наступний набір здібностей, необхідних для успішної 
діяльності у сфері інформаційних технологій:

- технічні здібності; 
- здібності до створення "образу-концепту" в області інформаційних технологій; 
- здатність мати глибокі базові знання з точних наук і широкий інтелектуальний кругозір. 
Обдарованість у сфері інформаційних технологій визначається, окрім уже вказаних, за наступними ознаками:
- висока мотивація до діяльності у сфері інформаційних технологій; 
- схильність і здібність до самонавчання і самоосвіти, швидкість і легкість освоєння спеціальних знань і технологій; 
- креативність та постійне прагнення створювати власний продукт, причому якісніший, ніж в інших.
Розглянемо деякі з них докладніше. 
Здібність до створення "образу-концепту" в області програмування потребує високого ступеню розвитку абстрактно-символічного мислення. Управління 

комп’ютером здійснюється за допомогою команд і програм, що представляються у вигляді набору знаків і символів, які абстрагують реальні явища, процеси й об’єкти, а 
також їх взаємодію. У потенційних комп’ютерних геніїв швидко і повно розкривається здатність абстрагувати і розуміти відносини між елементами, розвиваються 
гнучкість мислення, схильність до планування, аналізу і систематизації самостійної роботи, акуратність, пунктуальність, точність. Досягнувши певних висот у 
програмуванні на мовах високого рівня, обдарована особистість поступово підходить до вивчення машинно-орієнтованої мови, осягаючи через нього апаратні 
можливості комп’ютера. Наступає момент, коли технічні і знаково-символьні здібності інтегруються в єдине ціле, тобто на цьому етапі і відбувається проявлення 
комп’ютерної обдарованості. Для оцінки здібності до створення "образу-концепту" використовуються тестові методики, спрямовані на вивчення візуальної креативності 
й розвитку абстрактно-символічного мислення (тест творчого мислення Торренса, методика "Ескізи" Є. Є. Туніка та її модифікація Т. А. Баришевої, тест "Свобода 
асоціацій" З. Зіверт, тощо). 

Здатність входити в особливий психологічний стан. Як відомо, робота комп’ютера можлива тільки при взаємодії невід’ємних його частин: технічного пристрою 
("заліза") і програмного забезпечення. Результатом правильної роботи цих двох складових є віртуальна реальність, що відображається на екрані монітора і сприймається 
користувачем. Здійснюючи вхід до неї, користувач реалізує свої ігрові, пізнавальні, комунікативні і творчі потреби. У цьому середовищі він може створювати і власні 
програмні продукти. Діяльність і поведінка особистості у віртуальному світі має специфічні відмінності і психологічні особливості. Тому ще одним компонентом 
комп’ютерної обдарованості є здатність входити в особливий психологічний стан, який виникає лише в процесі зосередженої, всепоглинаючої роботи з машиною. При 
цьому віртуальна реальність стає немов би розширенням, поглибленням і альтернативою дійсності. Це відчуття характерне для категорії особистостей, що є 
обдарованими у сфері інформаційних технологій. Діагностування цього стану можливе як шляхом спостереження, так і шляхом вивчення самозвітів досліджуваних, 
через використання інтерв’ю, опитування, бесіди.

Здібність до самонавчання і самоосвіти. Здібність до швидкого і цікавого самонавчання є ознакою будь-якої обдарованості, у тому числі й у сфері інформаційних 
технологій. З появою Інтернету з’явилися нові, практично необмежені можливості для самоосвіти, і обдаровані у сфері інформаційних технологій особистості використовують 
їх, як ніхто інший. Вони шукають в Інтернеті необхідну інформацію, завантажують і випробовують нове програмне забезпечення, оперативно поповнюючи і оновлюючи свій 
інструментарій, спілкуються на теми, що їх цікавлять, з однодумцями і фахівцями, створюють віртуальні творчі майстерні за допомогою телеконференцій. Здібність до 
самонавчання та самоосвіти вивчається, як за допомогою бесіди й анкетування, так і з застосуванням спеціально розроблених методик, наприклад, таких, як "Методика 
діагностики рівня готовності до професійного саморозвитку" Н. П. Фетіскіна, В. В. Козлова, Г. М. Мануйлова.

Мотивація. Комп’ютер з моменту винаходу займає в системі людських цінностей і переваг достатньо високе місце і є джерелом високої мотивації для використання 
в різних видах діяльності. Обдарованість у сфері інформаційних технологій – це обдарованість, дана людині від народження, як і будь-яка інша – літературна, музична, 
тощо. Людині, яка наділена нею, властива висока внутрішня мотивація до занять на комп’ютері буквально з раннього віку. Такі особистості проявляють дивовижну 
здібність до концентрації уваги на проблемі, і навіть одержимість, яка, накладаючись на сенситивність, приводить до швидкого і глибокого освоєння предмета. На 
сьогодні існує чимало методик вивчення мотивації в різних сферах діяльності, проте, на нашу думку, однією з найбільш вдалих є опитувальник В. К. Гербачевського, що 
дозволяє одночасно встановити мотиваційну структуру особистості та її рівень домагань. 

Креативність. У сучасній психологічній науці прагнення до творчості включено до структури обдарованості і є однією з її ознак. Вже в перших комп’ютерних програмах, 
які розбираються на уроках інформатики, такий учень пропонує нові методи вирішення і підходи, починає дослідницьку роботу над програмою. Але творчість дитини, 
обдарованої у сфері інформаційних технологій на початковому етапі має дитячий, наївний характер. З розширенням комп’ютерного і загального інтелектуального кругозору у 
неї з’являється можливість проявити себе в програмуванні, в комп’ютерній графіці і анімації, в комп’ютерній музиці і Інтернеті, в адмініструванні локальних мереж і створенні 
власних баз даних, в операційних системах і архітектурі комп’ютера. При цьому в обдарованого учня спостерігається прагнення до досягнення високого рівня майстерності. 
Створивши щось своє, нове, він прагне продемонструвати свій продукт. Підтримка комп’ютерної обдарованості і турбота про неї приводять до правильної її соціалізації. 

Отже, основними психодіагностичними критеріями в такому випадку виступають високий та вищий за середній рівні розвитку загальних та спеціальних компонентів 



обдарованості у сфері інформаційних технологій.
Методами, що дозволяють це зробити є тестування, спостереження та метод експертних оцінок. Але ж найбільш об’єктивним та захищеним від зовнішніх та внутрішніх 

впливів, а, відповідно, і таким, що має високу валідність та надійність є метод тестування, що використовує стандартні психометричні процедури.
Для відбору методик, що дозволяють визначити рівень розвитку структурних компонентів ІТ-обдарованості, необхідно операціоналізувати кожен з них. Результати 

цієї процедури наведені в табл. 1.

Таблиця 1
Операціоналізація структурних компонентів ІТ-обдарованості

Проведення операціоналізації дозволило підібрати адекватні методики, за допомогою яких можна здійснити вимірювання рівень розвитку психологічних якостей 
та властивостей, що відповідає за діагностування обдарованості у сфері інформаційних технологій.
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Структурні компоненти 
ІТ-обдарованості

Операнти Методики 

Високий рівень розвитку технічних 
комп’ютерних здібностей 

Технічні здібності Тест механічної зрозумілості 
Беннета 

Високий рівень розвитку здібності до 
створення "образу-концепту" в області 
інформаційних технологій 

Абстрактно-символічні здібності. Візуальне мислення Тест "Свобода асоціацій" З. Зіверта
Методика "Ескізи" в модифікації 
Є. Є. Тунік

Висока мотивація до діяльності в сфері 
інформаційних технологій 

Компоненти мотиваційної сфери особистості Опитувальник В.К. Гербачевського 

Схильність і здібність до самонавчання і 
самоосвіти

Компоненти професійного саморозвитку Методика діагностики рівня 
готовності до професійного 
розвитку Н. П. Фетіскіна, 
В. В. Козлова, Г. М. Мануйлова

Високий рівень прояву креативності Чутливість до проблеми. Здатність висувати велику кількість ідей, образів, 
тощо. Використання різних стратегій вирішення проблеми. Здатність 
доповнювати ідею різними деталями. Оригінальність мислення. Здатність до 
перетворювань, розвитку ідей, образів, тощо. Емоційна зацікавленість в творчій 
діяльності. Незалежність мислення, оцінок, поведінки

Опитувальник креативності 
Д. Джонсона


