КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА
Програмні засоби дистанційного анкетування в ПТР “Стимул”
Загальна інформація
Програмні засоби призначені для проходження дистанційного анкетування у програмі
творчої реалізації “Стимул”.
Програма творчої реалізації “Стимул” допомагає розкрити прихований потенціал
людини і визначає такі напрямки у професійній діяльності, що найбільш притаманні
особливостям характеру, сприяють успіху та кар’єрному росту. ПТР “Стимул” допомагає
визначити канали інформаційного сприйняття, найбільш сприятливі для отримання
інформації людиною при спілкуванні та навчанні; визначити можливу міжособистісну
взаємодію та потенційні конфлікти у колективі; визначити індивідуальні мотиваційні
уподобання та шляхи заохочення.

Вимоги до апаратних засобів
Для використання програмних засобів необхідний комп’ютер з встановленим веббраузером з підтримкою технології AJAX (переважна більшість сучасних браузерів таку
технологію підтримує).
Рекомендований розмір екрану не менше 800 на 600 пікселів.

Вимоги до програмних засобів
Для проходження дистанційного анкетування у ПТР “Стимул” можна використовувати
веб-браузер планшетного комп’ютера, або веб-браузер Microsoft Internet Explorer 5.0 і вище чи
аналогічний.

Інтерфейс програми
Інтерфейс програми дистанційного анкетування в ПТР “Стимул” показано на рис.1.
Керування інтерфейсом здійснюється за допомогою мишки.

Рис.1
На головній сторінці здійснюється виклик форми для вводу персональних даних
анкетованого (за необхідності), вибір тесту для проходження, вибір зручної мови для
анкетування.

Для отримання допомоги по проходженню анкетування та особливостей заповнення
окремих анкет необхідно натиснути на кнопку “Допомога” у вікні відповідної анкети.
Зміна зручної для користувача мови заповнення анкет здійснюється кнопкою
“Українська / Русский”.
Кнопки “Тест 26”-”Тест І” призначені для вибору відповідного тесту.
На рис.2 наведено інтерфейс вікна заповнення кожного тесту.

Рис.2
Інформація про особливості тесту відображається внизу вікна або при натисканні
кнопки “Допомога”.
Вибір відповіді на питання анкети здійснюється натисканням кнопок, розташованих
справа від конкретного запитання.
Перехід до наступного або попереднього блоку питань відбувається відповідними
кнопками. Номер блоку запитань та загальна їх кількість відображається у верхній частині
вікна.
При некоректній відповіді на окремий блок питань відображається інформаційне вікно
з помилкою.
Для завершення окремого тесту або при необхідності його перервати слід натиснути
кнопку “Вихід”.

Процес анкетування
Увага! Перед проведенням анкетування необхідно отримати особистий пароль для
входу в систему.
Для проходження дистанційного анкетування в ПТР “Стимул” необхідно:
1. За допомогою веб-браузера завантажити сторінку з адресою http://stimulus.org.ua і
перейти у розділ “Анкетування” або завантажити сторінку, яку надав адміністратор локальної
мережі.
2. Ввести код доступу (код доступу спільний для всієї установи і надається разом з
паролем).
3. Вибрати у формі підрозділ, потім П.І.Б. та ввести наданий пароль.
4. Після входу в систему прізвище, ім'я та по-батькові анкетованого відображаються у
верхній частині вікна.

Рис.3
5. Вибрати відповідний тест за допомогою кнопок “Тест 26”-”Тест І” та пройти його.
Допомога по проходженню кожного тесту відображається внизу вікна або при натисканні
кнопки “Допомога”. У кожному блоці питань треба вибрати відповіді. Перехід до наступного
або попереднього блоку питань відбувається натисканням відповідних кнопок. Номер блоку
запитань та загальна їх кількість відображається у верхній частині вікна.
У тесті “Тест 26” кожен блок питань містить чотири визначення якостей, які описують
поведінку у роботі анкетованого. Необхідно дати відповідь, вказавши одне з чотирьох чисел,
де: "1 - це точно про мене", "2 - це часто про мене", "3 - це рідко про мене", "4 - це дуже рідко
про мене". Номери відповідей у кожному блоці не можуть повторюватися. Номери відповідей
переключаються натисканням кнопок “1”, “2”, “3”, “4” поряд з запитанням.
У тесті “Тест 28” кожен блок питань містить два визначення якостей, які описують
поведінку анкетованих. Необхідно дати відповідь, вказавши одне з двох чисел, де: "1 - це
точно про мене", "2 - це дуже рідко про мене". Номери відповідей у кожному блоці не можуть
повторюватися. Номери відповідей переключаються натисканням кнопок поряд з
запитанням.
У тесті “Тест К” у кожному блоці питань необхідно обрати відповідь (відповіді), яка
найбільше підходить і відзначити її. Відповіді переключаються натисканням кнопок “+” або
“-” поряд з запитанням.
У тесті “Тест М” у кожному блоці питань необхідно обрати відповідь (відповіді), яка
найбільше підходить і відзначити її. Для кожного блоку питань вказано, яку кількість
відповідей можна дати. Увага!!! Прокрутіть форму, щоб побачити усі варіанти відповідей!
Відповіді переключаються натисканням кнопок “+” або “-” поряд з запитанням.
У тесті “Тест І” блок питань містить незакінчене висловлювання під кожним з яких
міститься чотири варіанти закінчення. Необхідно оцінити кожне з них за 4-х бальною
системою, де: "1 - закінчення, яке найбільше Вам подобається", "2 - менше", "3 - ще менше",
"4 - закінчення, яке найменше Вам подобається". Номери відповідей у кожному блоці не
можуть повторюватися. Номери відповідей переключаються натисканням кнопок “1”, “2”,
“3”, “4” поряд з запитанням.
6. При відсутності всіх відповідей на питання анкети відображається інформаційне
вікно з назвою тесту, що містить помилку.
7. Для завершення окремого тесту необхідно натиснути кнопку "Вийти".
8. Увага! Після проходження всіх чотирьох тестів для завершення анкетування
необхідно натиснути кнопку “Закінчити анкетування” для пересилання даних на сервер. У
випадку успішного проходження тесту буде відображене інформаційне вікно і сесія
анкетування завершиться автоматично.

9. Увага! При необхідності перервати анкетування необхідно натиснути кнопку
“Закінчити анкетування” та у вікні, що з'явилося (рис.4) поставити галочку навпроти питання
“Бажаю перервати анкетування” та клікнути кнопку “Ок”. При цьому, сесія користувача буде
коректно завершена і анкетування можна буде продовжити пізніше відповідно до п.п.1-4.

Рис.4
10. Протягом анкетування відбувається перевірка фізичної присутності анкетованого.
Для цього з періодичністю 10-15 хвилин відображається інформаційне вікно, у якому
необхідно натиснути кнопку “Ок” для підтвердження. Якщо підтвердження не відбудеться,
сесія користувача буде коректно завершена і анкетування можна буде продовжити пізніше
відповідно до п.п.1-4.

Контактна інформація
При наявності запитань чи побажань просимо звертатись на електронну скриньку
Виконавця: ndii@i.ua.
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