Вих.: №1-1217 від 8 грудня 2017 року
(1) Професійним психологам
(2) Кандидатам конкурсу відбору в державні
органи судової та виконавчої влади

Звернення
Будучи задіяними у конкурсі відбору в державні органи судової та виконавчої
влади, експерти-психодіагности з Всеукраїнської психодіагностичної асоціації (ВПА),
яка є дійсним членом Національної психологічної асоціації (НПА), зіткнулися із
фактом попереднього звернення деяких кандидатів до психологів із запитом на
"підготовку" до проходження тестування. Однак, враховуючи, що ключі до тестів
належно захищені та відсутні у вільному доступні, можливість задоволення
основного очікування кандидатів – отримання гарантії "успішного проходження"
тесту – виключена та неможлива.
Важливо зазначити, що існують різні види тестів. Деякі з них, наприклад, тести
здібностей (в т.ч. General Skills), справді не виключають певної підготовки, оскільки
перевіряють загальні та спеціальні здібності людини, наприклад, вміння сприймати
інформацію, проводити прості обчислення, шукати взаємозв'язки, робити висновки
тощо. Тобто, тести здібностей оцінюють певний рівень знань, який є у людини, та
здатність ці знання використовувати.
Але є й інший вид тестів, який зокрема використовується і у відборі, це
особистісні опитувальники. Вони відрізняються тим, що не мають "правильних" і
"неправильних" відповідей. Їх основне завдання – виявити психологічний портрет
людини та унікальний набір і співвідношення особистісних рис притаманних
кожному окремому кандидату. Підготовка до таких тестів є не лише неефективною,
але й неможливою, оскільки сучасні особистісні тести є високочутливими до спроб
викривлення уявлень про себе ("шкали брехні").
Надання психологічних послуг з "підготовки" є грубим порушенням етичних
норм, адже з одного боку основною, загальновідомою та зрозумілою
рекомендацією перед проходженням є відсутність будь-якої спеціальної підготовки
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до тестування (стосується особистісних опитувальників), а з іншого - подібна
"підготовка" може нанести шкоду самому кандидату, викривити його психологічний
профіль і зробити результати тестування недостовірними.

Ми звертаємося до психологів та просимо поширити дану інформацію серед
колег з рекомендацією утриматися від надання подібних послуг з "підготовки",
оскільки такі дії порушують основні етичні принципи та дискредитують професійну
психологічну спільноту.
Ми звертаємося до кандидатів та наполегливо рекомендуємо їм утриматися
від будь-якої спеціальної підготовки, пошуку та отримання подібних послуг, оскільки
подібні "гарантії" є шахрайством по відношенню до них та можуть зашкодити у
проходженні відбору.

З повагою,

Проф. БУРЛАЧУК Леонід Фокович
президент Національної психологічної асоціації
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