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Автором створено Акме-Тест-Центр. Центр здійснює автоматизоване 

комплексне креативне тестування особистості за допомогою комп’ютерного 

діагностування «дахових» акме-потенційно-ресурсних можливостей людини 

(морфологічних або структурних та функціональних або фізіологічних) за 

персональними параметрами з метою проектування та реалізації індивідуальної 

типології людини. При цьму формується: паспорт якості здоров»я, індекс якості 

життя акме-особи; паспорта професіональної акме-орієнтації, креативності 

акме-особи, стійкості до стресів, страху, психологічного тиску, ошуканства 

тощо. Тестування враховує гендерні та вікові особливості Людини, базові 

індивідуальні дані про стан та якість здоров»я (забрудненість організму, 

наявність / відсутність необхідних мікроелементів, пульсу, тиску, ваги, ритму 

дихання, добового хронотипу особи, нарко-залежності, почерку, 

збалансованості їжи тощо). Тестування здійснюється у стаціонарному та 

дистанційному режимах. Для дистанційного тестування створено та 

реалізовано креативні акме Веб-сайти. У рамках побудованого креативного 

акме- Веб-сайта реалізована технологічно нова енциклопедія (CyberAcmePedia).  

При тестуванні автором використовуються методики діагностики 

біологічного рівня особи (гемодинамічна, міокинетична, формально-динамічна, 

нервово-психічна, само оціночна, психоенергетична тощо); методики 

діагностики психічного рівня особи (атенційних процесів, типів мислення та 

рівнів креативності, домінуючого стану особи у часі, психофізіологічні, 

психоемоційного стану, моральності, самооцінки, впевненості, відношення до 

здоров»я, тривожності, рівня агресивності тощо); методики діагностики 

соціального рівня особи (комунікабельності, рівня розвитку адаптаційних 



здібностей, соціально-психологічної адаптованості, рівня соціальної 

фрустурованності тощо). 

Автором використовуються наступні критерії валідності оцінки якості 

методик тестів: критерії виконання – кількість, час, термін навчання, темп 

росту кваліфікації тощо; суб’єктивні критерії; фізіологічні критерії; критерії 

випадковості або схильності до невчасних випадків і т.д. 

Тести, що застосовуються (вербальні, невербальні, креативні, 

мультимедійні тощо) мають реалізацію у вигляді: короткого стандартного 

завдання, системи формалізованих завдань спробних впливів на організм, 

контрольних задач тощо. 

В наслідок тестування, крім «видачі» поведінкових методик, алгоритмів і 

технологій, рекомендацій, порад формується 3-х вимірна модель. 

У моделі відображається індивідуальна типологія особи з урахуванням її 

мети (мрії), ресурсів, випадковостей. Тестування за розробленною методикою 

здійснюється останні чотири роки на студентах та викладачах Київського 

національного університету імені Тараса Щевченка, НТУУ «КПІ». Все це 

дозволяє зробити висновки стосовно якісності і ефективності запропонованої 

методики тестування та діагностики, а також стосовно її інноваційно-

практичної корисності. Налагоджена технологія по створенню відповідних CD / 

DVD – носіїв для розповсюдження зацікавленим особам з метою видачі ій 

рекомендацій з акме- поведінки на день, тиждень, місяць і більше в залежності 

від індивідуального стану. У створених автором Центрах: «Проблеми акме-

Особи», «Тест-Центрі», «Проблеми Кіберакмеології» продовжуються 

дослідження з прогнозування поведінки акме-особи (стаціонарно, дистанційно, 

стаціонарно-віртуально) в залежності від змін типології людини та її генотипу. 

Для бажаючих регулярно проводяться теоретично-практичні семінари-тренінги 

стосовно застосування сучасних інформаційних технологій для акселерації 

потенційно-ресурсних можливостей Людини.    


