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Що таке Детектор брехні 

Часто перед тим, як пройти дослідження на поліграфі, відомому кожному як детектор 

брехні, люди хочуть зрозуміти, що таке детектор брехні і як працює цей апарат. Поліграф 

- це цілий комплекс спеціальних пристроїв, що включає в себе різні датчики, під'єднані до 

блоку, який, в свою чергу, підключений до комп'ютера, оснащеного необхідним 

програмним забезпеченням. Передбачено також блок питань, який розробляється в 

залежності від мети поліграф - тестування, будь то прийом на роботу, перевірка на 

вірність або причетність до розкрадання. Принцип роботи детектора брехні грунтується на 

реєструванні фізіологічних реакцій людського організму на запитання, з високою 

ймовірністю визначаючи спроби збрехати. Чи можна обдурити датчики детектора брехні, 

знаючи, що таке поліграф і як працює даний апарат? Обдурити такий пристрій, як 

поліграф, надзвичайно складно, адже потрібно ретельно контролювати реакції свого тіла 

(дихання, серцевий ритм, потовиділення та інше) протягом півтора - двох годин 

тестування, коли психолог - поліграфолог буде задавати різні питання, час від часу 

повторюються в злегка перефразованому вигляді. 

Принцип роботи поліграфа 

Принцип роботи детектора брехні полягає в зчитуванні з допомогою комплексу датчиків 

різних фізіологічних реакцій організму випробуваного на поставлені запитання. 

Використовуються датчики, що дозволяють виміряти такі показання: 

• дихання в районі грудей, 

• діафрагмальне дихання (в черевній порожнині), 

• частоту серцевих скорочень, 

• кровонаповнення периферичних кровоносних судин, 

• електропровідність шкіри, артеріальний тиск. 

Для більшої достовірності результатів принцип роботи апарату передбачає підключення 

додаткових датчиків, що фіксують мимовільні різкі скорочення м'язів людини (тремор). Їх 

розміщують під ногами і на сидінні, а потім пропонують тестируемому сісти. 

Як працює детектор брехні 

Дослідження на поліграфі полягає в тому, що до випробуваному прикріплюють різні 

датчики і пропонують сісти (можлива і зворотна послідовність: спочатку випробуваний 

сідає, потім кріпляться датчики). Для калібрування детектора брехні спочатку задаються 

кілька простих запитань, на які поліграфологові відомий точний відповідь: ім'я 

тестованого, де він працює, де живе і подібні. Потім, отримавши інформацію про стан 

організму і реакціях на «чесні» відповіді, фахівець задає інші питання, часто зненацька і 

повторно, злегка змінивши їх форму. Важливо відзначити, що принцип роботи такої 

апаратури, як поліграф, передбачає тільки відповіді «так» або «ні», тому питання 

складаються відповідним чином. Зазвичай дослідження на детекторі брехні триває до двох 

годин. При цьому принцип роботи апарату не вимагає спеціальної підготовки від 

досліджуваного, досить виключити надмірне вживання алкоголю і речовин, що 

стимулюють нервову систему, щоб уникнути спотворення результатів перевірки. 

Принцип нашої роботи 
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Дізнавшись, що таке поліграф - перевірка і як працює сам детектор брехні (він же 

поліграф), вам не складе труднощів пройти тестування з його допомогою. Наш 

досвідчений поліграфолог кваліфіковано підготує блок питань для конкретного 

дослідження, а вам залишиться тільки відповісти на них. 

Хто винайшов поліграф 

У сучасному світі людина все частіше стикається з таким пристроєм, як поліграф 

(детектор брехні). За допомогою нього беруть на роботу нових співробітників, захищають 

своє добре ім'я, доводять подружню невірність, проводять службові розслідування ... Тому 

цілком логічно, що людина починає цікавитися не тільки практичними питаннями, як 

пройти поліграф, а й тим, хто його винайшов і коли це сталося . 

Поліграф - це комплексний пристрій з декількох датчиків, спеціального блоку, 

підключеного до комп'ютера і спеціалізованого програмного забезпечення. Робота 

детектора брехні заснована на тому, що людина, свідомо неправдомовці, перебуває у 

стресовому стані, який проявляється в специфічних реакціях організму. Саме ці реакції на 

конкретні питання, що задаються під час перевірки, зчитуються спеціальними датчиками і 

відображаються на поліграми (спеціальному графіку показників датчиків). 

Так хто ж винайшов детектор брехні? Історія його винаходу налічує понад сто років: в 

середині ХІХ століття фізіолог-італієць Анджело Моссо винайшов прообрази детектора 

брехні. Це були три приладу, що реєструють зміни частоти пульсу (гідросфигмограф), 

скорочення м'язів передпліччя (Ергографія), а також руху кровоносних судин 

(плетизмограф), на підставі показань з яких можна було з упевненістю припустити, коли 

людина відчуває страх (і, швидше за все, бреше) в розмові. 

Але приладів було три, і вони були громіздкими і незручними, тому наступний етап 

пов'язаний з їх удосконаленням і «складанням» в єдиний пристрій. Це здійснив Чезаре 

Ломброзо - відомий італійський психіатр, який розробив теорію про те, що близько 40% 

злочинців мають вроджену схильність до вчинення різних злочинів, і виявити це можна 

по анатомічних ознаках. Звичайно, на даний момент ця теорія неактуальна, але саме вона 

змусила криміналістів з належною серйозністю поставитися до ідеї детекції брехні. 

Історія сучасного поліграфа (детектора брехні) почалася в 1921 році. Студент-медик 

Каліфорнійського університету Джон Огастус Ларсон, служив ще й співробітником 

Поліцейського департаменту м Берклі (США, штат Каліфорнія), винайшов прилад, що 

вимірює стан людини в конкретний момент бесіди з урахуванням його кров'яного тиску, а 

також частоти пульсу і дихання. Тобто, прилад, який він винайшов, реєстрував три 

показника, в той час, як сучасні моделі - в два рази більше. 

 Цікаво, що поліграф, сконструйований Ларсоном, вважається одним з найбільш важливих 

винаходів людства. Наприклад, Британська енциклопедія (Британіка) за 2003 рік внесла 

його до списку з 325 найбільш значущих винаходів за всі часи. 

Після цього детектор брехні ще багато разів удосконалився і допрацьовувався: наприклад, 

практично пішли в минуле аналогові поліграфи, що будували поліграми на паперових 

носіях. На сьогоднішній день їх витіснили більш точні і сучасні електронні детектори 

брехні, які виведуть поліграми на персональний комп'ютер, оснащений відповідним 

програмним забезпеченням. 
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На сьогодні детектор брехні являє собою складне комплексне пристрій, точно реєструє 

емоційний стан тестованого при відповідях на поставлені запитання. У комплексі із 

знавцем і досвідченим поліграфологом цей пристрій допоможе з'ясувати, чи бреше вам 

тестований людина або говорить правду (то, що вважає правдою). Вміння і досвід 

фахівця-поліграфолога дуже важливі, тому що вони дозволяють йому максимально точно 

і правильно інтерпретувати отримані при дослідженні результати. 

Поліграф при прийомі на роботу 

При влаштуванні на роботу персоналу в свою компанію, роботодавець завжди думає над 

тим, як визначити, бреше респондент при прийомі на роботу або декларує чисту правду в 

своєму резюме. Роботодавця часто цікавить дійсний досвід роботи кандидата, його 

кваліфікація і благонадійність. 

Всім зрозуміло, що більшість кандидатів, при прийомі на роботу перебільшують свою 

трудову історію, кваліфікацію і успішні досягнення. Отже, для первинного аналізу 

застосовуються різноманітні методи оцінки претендента - перевірка на поліграфі на 

роботі. Один з найефективніших методів перевірки персоналу це Скринінг - поліграф 

застосовується при влаштуванні на роботу, кожного кандидата перевіряють на детекторі 

брехні. 

Перевірка кандидата на роботу є законною тільки за його письмовою згодою. Важливо 

знати те, що питання особистого характеру, про політику, релігію і / або сексуальні 

переваги не повинні здаватися поліграфологом при влаштуванні на роботу. 

Які питання задають під час перевірки на поліграфі? 

Поліграфологи міста Львів запевняють, що за допомогою Детектора брехні можна 

виявити будь-яку брехню, приховану здобувачем. Поліграф - перевірка має на увазі 

свідомі відповіді кандидата, тому що задаються перевірочні питання обговорюються з 

кандидатом перед кожним тестом. Достовірність отриманих відповідей після 

психофізіологічного дослідження на поліграфі при прийомі кандидата на роботу, 

становить до 99% 

При складанні питань, наші поліграфологи з міста керуються певними правилами: 

• зміст релевантного питання - має бути фактурне, що виключає подвійне - суб'єктивне 
тлумачення; 

• питання повинні складатися з зрозумілою для кандидата лексики, і на зрозумілій йому 
мові; 

• формулювання питання максимально коротка, передбачає прямий відповідь ( «так», «ні», і 
в деяких методиках «не знаю»); 

• ключова фраза знаходиться в кінці питання ( «клієнтську базу конкурентам передали Ви?»); 
• релевантні питання не повинні бути суб'єктивними ( «подобається», або «любите»); 
• кількість питань в одному тесті від 7 до 15 (максимум двадцяти), загальна кількість може 

досягати 100 питань; 
• кожен тест пред'являється респонденту не менше двох разів і не більше чотирьох разів; 
• всі питання перед кожним тестом обговорюються з респондентом до повного розуміння. 

Під час опитування на поліграфі при влаштуванні на роботу використовують три основні 

типи питань: 
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• нейтральні або умовно нейтральні (використовуються для фіксації фонових свідчень з 
датчиків поліграфа в спокійному стані кандидата); 

• контрольні (не несуть інформацію про явні правові порушення кандидата, але приводять 
його в замішання і підвищений емоційний стан); 

• значущі (релевантні, перевірочні) тобто мають пряме відношення до можливого 
правовому порушення (якщо кандидат збреше, то датчики поліграфа зафіксують емоційне 
напруження). 

Використання значущих питань, приклади: 

• забирає ви зі складу-магазину що-небудь дорожче 1000 грн.? 
• 1100 доларів з сейфа директора вкрали Ви? 
• Підробляли ви рекомендаційні листи? 

Основні фактори ризику - поліграф питання при 

прийомі на роботу: 

Все частіше роботодавці при прийомі на роботу застосовують в свій практиці поліграф. 

Для цього задають спеціально підготовлені питання претендентам, які корелюються з 

певними факторами ризику для їхнього бізнесу. Наприклад, при підборі домашнього 

персоналу, наймача може цікавити: чи має майбутня няня приховані заразні 

захворювання, про які вона знає, підсипала вона дитині снодійне в їжу на минулому місці 

роботи. 

Поліграф при прийомі на роботу в поліцію - питання і відповіді 

Поліграф на роботі - це вже звичне явище в бізнесі. В ході скринінгу респондент 

проходить поліграф при прийомі на роботу в поліцію повинен давати правдиві відповіді, в 

іншому випадку він не пройде співбесіду, витратить свій час даремно і піддасть себе на 

ризик. 

Способи протидії - як обдурити детектор 

брехні 

Способи протидії ГІП та їх виявлення: 

• Протидія - це спроба обдурити фахівця-поліграфолога з метою приховати 

викривальну інформацію; 

• ОВП - опитування з використанням поліграфа (Детектор брехні); 

Основні способи обману поліграфа 

• Фізичні способи. 

• Хімічні та фармакологічні способи. 

• Поведінкові способи. 

• Психічні способи. 

Фізичні протидія - способи обману детектора брехні. 
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1. М'язові скорочення: рухи пальців рук, ніг, будь-яких інших груп м'язів, штучне 

притиснення датчиків до пальців рук, стиснення м'язів анального отвору і т.п. 

2. Контрольоване дихання. 

Відмінність кривої контрольованого дихання від нормального вигляду: 

• Закруглені вершини переходу вдиху в видих. 

• Постійна амплітуда. Постійний ритм. 

• Знижена частота дихальних рухів. Нетривалість за часом. 

3. Навмисне заподіяння собі болю. 

Хімічні та фармакологічні способи протидії (поліграф обману). 

1. Хімічні способи - обробка шкіри спеціальними засобами (дезодорантами, клейовими 

розчинами, кремами на жировій основі і т.д.). 

2. Фармакологічні засоби - прийом лікарських і хімічних препаратів всередину. Прийом 

заспокійливих препаратів, снодійних та депрессантов: 

• Зниження частоти і глибини дихання. 

• Стабільний ритм дихального процесу. 

• Низька амплітуда КГР. 

• Пологий підйом висхідної частини КГР. 

• Тривалий характер підйому і повернення КДР до ізолінії. 

• Зниження ЧСС. 

• Низькоамплітудних і плавний характер ФПГ. 

• Збільшення тонической складової КГР іноді до 300, 400 і більше кОм. 

• Сонливість, млявість і загальмованість. 

Прийом психостимуляторів (кофеїн, фенамін та ін.): 

• Підвищення амплітуди і частоти дихання. 

• Нерідко реєструється зазубренность кривої дихання в фазі видиху. 

• Коливання співвідношення часу вдиху до часу вдиху. 

• Нерідко форсоване дихання з частими глибокими вдихами. 

• Пилкоподібний або зазубрений сигнал КГР. 

• Збільшення частоти серцевих скорочень. 

• Високоамплітудний і нерівний характер ФПГ. 

• Емоційне збудження. 

Прийом марихуани, гашишу, ЛСД, мескаліну, синтетичних галюциногенів: 

• Підвищення амплітуди і частоти дихання. 

• Нестабільний характер дихального процесу. 

• Низька амплітуда КГР. Збільшення частоти серцевих скорочень. 

• Нерівний характер ФПГ. 

• Збільшення тонической складової КГР іноді до 300, 400 і більше кОм. 

• Постійно «блукаючий» дикротичний вузол. 

• Неадекватність поведінки. 
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Прийом героїну: 

• Зсув (часто підвищення) базової лінії дихання. 

• Нестабільний характер дихального процесу. 

• Нестабільна, погано читається крива КДР з частими високоамплітудними 

викидами, в подальшому - зниження аіплітуди. 

• Зменшення ЧСС. 

• Зниження амплітуди ФПГ. 

• Іноді знижуються цифри тонической складової КГР в порівнянні з нормою у даної 

особи. 

• Постійно «блукаючий» дикротичний вузол. 

• Неадекватність поведінки. 

• У першій стадії - ейфорія і висока активність, в подальшому апатія і сонливість. 

• Звужені зіниці. 

• Спостерігається бажання солодкого, пітливість, сльозяться очі. 

• При абстиненції - дратівливість, нетерпимість в спілкуванні, нудота, неприємні 

відчуття в кишечнику, озноб, що змінюється відчуттям жару. 

Прийом кокаїну: 

• Спочатку криві поліграми нагадують ті, що були описані при прийомі 

психостимуляторів, потім - при прийомі заспокійливих препаратів. 

• Поведінка в цілому порушену з переходами в стан страху і тривоги. 

Поведінкові способи обдурити Детектор брехні. 

Той чи інший вплив на поліграфолога, маніпуляції їм з метою не дати реально оцінити 

тестованого і його реакції. 

Психічні способи обману при перевірці на поліграфі. 

Схожі на ті, що спостерігаються при фармакологічних способи протидії, але на відміну від 

них досить динамічні і швидкі. 

Найчастіше застосовуються такі психічні прийоми: 

• Самоконтроль. 

• Самонавіювання. 

• Релаксація. 

• Медитація. 

• Біологічний зворотний зв'язок (тому що опитуване особа не бачить екрану 

комп'ютера, то даний спосіб практично неможливий). 

• Подання сторонніх хвилюючих образів. 

• Дисоціація (перемикання уваги на будь-яке другорядне подія або дія), в результаті 

чого обстежуваний чує питання, але не розуміє його змісту. 

• Розумове напруження (рішення складних математичних задач в голові), 

розсіювання уваги. 

• Інші рідко зустрічаються способи. 

Чого тільки не придумують люди, щоб пройти поліграф. Будь-які спроби обдурити 

детектор брехні, визначаються дослідним поліграфологом миттєво. 
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Як пройти детектор брехні при 

влаштуванні на роботу 

У сучасному світі поширеним явищем при влаштуванні на роботу стали перевірки 

здобувача на вакантну посаду на поліграфі (детектор брехні). І це цілком виправдано, 

оскільки роботодавець бажає убезпечити себе від прийому на роботу недобросовісного 

співробітника, але ж навряд чи в анкеті або на співбесіді претендент розповість про 

скоєння ним протиправних діянь або про свою причетність до розкрадань на 

попередньому місці роботи. При цьому, тестування за допомогою детектора брехні йде на 

користь і самому кандидату на посаду, адже роботодавець тепер буде точно знати, що 

новий працівник - не тільки кваліфікований фахівець, а й чесна людина. 

Важливо пам'ятати, що прийом на роботу персоналу з використанням поліграф-

тестування проводиться строго добровільно, компанія-роботодавець не може примусити 

здобувача на вакансію пройти тести на детекторі брехні без його згоди (як усного, так і 

письмового). І навіть давши згоду на проведення скринінгової перевірки, тестований може 

в будь-який момент відмовитися від участі в ній. 

Як пройти поліграф при влаштуванні на роботу 

Перевірка за допомогою детектора брехні при прийомі на роботу триває, в середньому, від 

півтора до двох годин. Полягає вона в реєструванні і подальшої розшифровки 

фізіологічних реакцій організму випробуваного на поставлені йому запитання. 

Для достовірного тестування здобувача на детекторі брехні при його влаштуванні на 

роботу розробляється спеціальний комплекс питань, що складається з: 

• нейтральних питань, що використовуються для калібрування, т. е., точної 

настройки детектора брехні, і на які поліграфолог заздалегідь знає точних відповідь 

(наприклад, «Вас звати Сергій?», «Ви живете в Києві?» і т. п.); 

• значущих питань, які як раз і відносяться до професійної діяльності здобувача, 

включаючи будь-які протиправні дії і порушення, вчинені ним на попередньому 

місці роботи. 

Всі питання складаються заздалегідь і даються здобувачеві на ознайомлення перед 

початком поліграф-тестування. Це робиться, щоб уникнути їх нерозуміння або двоякого 

тлумачення, і, як наслідок, сильного хвилювання, здатного спотворити зчитувальні 

приладом фізіологічні показники. Важливо пам'ятати, що важливі питання перевірки при 

влаштуванні на роботу в різній формулюванні можуть повторюватися по кілька разів за 

скринінг, проте вони обов'язково передбачатимуть однозначну відповідь ( «так» / «ні»). 

Питання, що не належать до сфери професійної діяльності здобувача при його 

влаштуванні на роботу (релігійного, сексуального характеру і подібні до них), не можуть 

бути задані під час дослідження. Результати тестів на детекторі брехні є конфіденційними 

і отримати їх може тільки сам тестований і роботодавець, який ініціював цю процедуру. 

Саме дослідження також є конфіденційним, а тому присутністю на ньому третіх осіб (за 

винятком роботодавця або його представника) НЕ допускется. 
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Спеціальної підготовки для проходження поліграф-перевірки при прийомі на роботу не 

потрібно. Досить, щоб здобувач перед тестуванням на поліграфі утримався від вживання 

алкоголю, сильних заспокійливих і кофеїну / таурину / інших стимуляторів нервової 

системи, здатних спотворити результати поліграф-тесту. Тест на детекторі брехні при 

влаштуванні на роботу убезпечить роботодавця від прийому на роботу некваліфікованого 

або «нечесного на руку» персоналу, а також дозволить здобувачеві зайняти бажане 

вакантне місце і довести, що він дійсно володієте заявленими професійними якостями, 

повністю відповідними вакансії. 

Чи можна відмовитися від детектора 

брехні 

Дедалі більшого поширення набуває сьогодні практика використання поліграфа в різних 

сферах життя людини, будь то пристрій на роботу, службове розслідування, дача свідчень 

в поліції або перевірка подружжя на вірність. Подібні процедури дозволяють з великим 

ступенем ймовірності встановити істину в тому чи іншому питанні, тому їх все частіше 

застосовують як при наймі нових співробітників, так і в інших галузях. І часто, 

отримуючи запрошення пройти перевірку на детекторі брехні, людина задається 

питанням, а чи можна відмовитись від цієї процедури? І чи законно застосування 

поліграфа? А також, чи може компанія-роботодавець відмовити претендентові на посаді 

на основі його відмови від скринінгу? 

На сьогоднішній день в Україні відсутнє спеціальне законодавство щодо використання 

поліграфів, тому немає ніяких заборон на його використання. Тобто, застосування 

детекторів брехні повністю законно, але не обов'язково до використання. Саме тому 

відмовитися від проходження поліграф-тестування можна, і роботодавець не зможе 

відмовити вам у прийомі на роботу на цій підставі. 

Більш того, згідно з чинним в нашій країні законодавством, тест на поліграфі можна 

кваліфікувати як один з видів дослідження, а згідно 28-й статті Конституції України 

проведення медичних та інших досліджень щодо будь-якої людини дозволяється 

виключно за його згодою. Отже, можна погодитися пройти поліграф, а можна відмовитися 

від проведення скринінгу. І в разі готовності тестованого пройти тест ініціатор повинен 

отримати його згоду в усній і в письмовій формі. 

Але навіть після того, як згоду на поліграф-перевірку отримано, людина може 

відмовитися від участі в ній не тільки до початку, але і під час процедури. 

Як правильно відмовитися від поліграфа 

Як у випадку прийому на роботу, службових розслідувань (розгляд крадіжок і розкрадань 

на робочому місці), так і в інших випадках можна відмовитися від участі в перевірці на 

детекторі брехні. Відмова від тестування за допомогою детектора брехні не може служити 

ні підставою для звільнення або відмови в прийомі на роботу, ні бути доказом, що 

підтверджує протиправне діяння. Більш того, якщо роботодавець звільнив або не прийняв 

вас на роботу після відмови пройти поліграф-тест, можна оскаржити це рішення в суді і 

суд стане на вашу сторону! 

Однак, слід пам'ятати, що у роботодавця теж є вихід: завжди можна аргументувати 

звільнення або відмову в посаді іншими причинами. Довести, що причиною стало саме те, 
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що ви відмовилися від тестів на детекторі брехні, надзвичайно складно. Тому, якщо вам 

нема чого приховувати, можна пройти перевірку, адже вона нічим вам не загрожує: 

• блок питань не буде стосуватися вашої приватного життя (виключаючи перевірку 

на подружню вірність), 

• результати є суворо конфіденційними і не будуть передані третім особам. 

Чи можна відмовитися від проходження поліграфа в 

поліції 

У деяких випадках людині може бути запропоновано пройти процедуру перевірки на 

детекторі брехні під час надання свідчень в поліції або в суді. І в цьому випадку теж 

можна відмовитися від даної процедури, адже громадяни України мають законне право не 

свідчити ні проти себе, ні проти своїх близьких. При цьому відмовитися безпосередньо від 

дачі показань у поліції ви не зможете. Тобто, з'явитися за рішенням судді на процедуру 

потрібно обов'язково, а ось примусово застосувати поліграф в допиті в поліції не зможуть 

- це проти чинного законодавства. Пам'ятайте, що висновок спеціаліста-поліграфолога, 

дане після перевірки, не може вважатися як доказ або доказ скоєного, оскільки є одним із 

допоміжних матеріалів справи. 

Перевірка співробітників на детекторі 

брехні 

З плином часу використання поліграфа (детектора брехні) стає все більш популярним і 

затребуваним в різних сферах людського життя, від перевірки подружньої вірності до 

періодичних поліграф-тестувань на роботі. Подібне цілком виправдано, оскільки детектор 

брехні дозволяє більш точно встановити істину, будь то проведення службового 

розслідування, виявлення зради партнера, встановлення кваліфікації здобувача на 

відкриту вакансію або що-небудь ще. А періодичні перевірки співробітників на поліграфі 

допомагають компаніям убезпечити себе від недобросовісного і «нечесного на руку» 

персоналу. При цьому перевірка на детекторі брехні на роботі робить позитивний вплив і 

на перевірених працівників, адже вона служить підтвердженням їхньої кваліфікації, 

чесності і добропорядності. 

Перевірка на детекторі брехні на сьогодні кваліфікується як психофізіологічне 

дослідження людини, а тому є строго добровільною процедурою. Тобто, роботодавець 

повинен заручитися згодою своїх співробітників в усному і письмовому вигляді. При 

цьому персонал завжди може відмовитися від даної процедури без пояснення причин, і 

звільнити співробітників за цю відмову роботодавець не зможе. Однак, слід реально 

оцінювати ситуацію: завжди можна провести звільнення, обгрунтувавши його іншими 

причинами, чи не так? 

Як правило, проводячи періодичні перевірки співробітників на поліграфі, компанії 

переслідують відразу кілька цілей: 

• контроль персоналу за виконанням своїх посадових обов'язків, 

• виявлення можливих «витоків» конфіденційної службової інформації, 

• визначення профпридатності діючих і найманих працівників, 
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• запобігання розкрадань на підприємстві, встановлення істини в процесі службових 

розслідувань і т. п. 

Отримавши запрошення пройти тестування на детекторі брехні, співробітники не повинні 

відчувати тривогу, оскільки ця процедура безболісна і не вимагає спеціальної підготовки. 

Досить напередодні поліграф-дослідження виключити з раціону алкоголь, а також 

утриматися від заспокійливого і речовин-стимуляторів нервової системи (кофеїну і 

аналогічних). 

Тривалість перевірки на детекторі брехні становить від 1,5 до 2 годин. Перед початком 

процедури на тіло тестованого помістять спеціальні датчики, які фіксують різні 

фізіологічні показники організму, а потім запропонують відповісти на блок з декількох 

сотень питань. Перелік запитань складається заздалегідь, з урахуванням мети перевірки. 

Співробітники, що прийшли на поліграф-перевірку, можуть ознайомитися з питаннями до 

початку процедури, щоб не виникло нерозуміння або двояке тлумачення будь-якого з 

питань, і - як наслідок - непотрібне хвилювання. 

Поліграф для співробітників 

Пам'ятайте, що ініційована підприємством перевірка співробітників на детекторі брехні 

повинна стосуватися тільки професійної діяльності тестованих і не передбачає особистих 

питань. Виняток становлять питання такого роду, як «Вас звати Олександр?», «Вам 

тридцять років?», «Ви живете в Києві?», «Ви одягнені в сорочку і штани?» І подібних до 

них. Питання такого типу, на які поліграфолог заздалегідь знає точну відповідь, необхідні 

для налаштування апаратури і фіксації фізіологічних реакцій організму досліджуваного в 

спокійному стані. При цьому, різні питання, що стосуються професійної діяльності 

досліджуваного, можуть повторюватися кілька разів, іноді - в переформулювати вигляді. 

Результати перевірок співробітників на детекторі брехні є конфіденційними і не будуть 

передані нікому, крім роботодавця. 

Як успішно пройти поліграф 

На сьогодні перевірки на поліграфі (детекторі брехні) вже не рідкість: використовують 

детектор брехні і при прийомі на роботу, і для контролю персоналу у великих компаніях, і 

для виявлення подружньої невірності. Тому, цілком закономірно, що отримавши 

запрошення на подібну процедуру, у людини виникає питання, як успішно пройти 

поліграф. Адже, навіть якщо тестируемому нічого приховувати по темі дослідження, все 

одно певне хвилювання і тривога будуть присутні. Чи не спотворять чи вони результати 

поліграф-перевірки? Чи дозволить хвилювання пройти поліграф успішно? Чи будуть 

ставити особисті питання при тестуванні на детекторі брехні? Хто отримає доступ до 

результатів дослідження? Подібні питання цілком логічні для осіб, яким вперше чекає 

тест на поліграфі і які бажають вдало пройти його. 

Щоб успішно пройти детектор брехні, важливо пам'ятати кілька простих правил: 

• поліграф-тест є абсолютно добровільною процедурою, а тому примусити людину 

до її проходженню ніхто не може (однак, відмова тестуватися на детекторі брехні 

може бути розцінений як спроба приховати будь-яку інформацію); 

• ініціатор процедури повинен отримати згоду тестованого не тільки в усному, а й в 

письмовому вигляді, але навіть давши таку згоду, можна відмовитися від перевірки 

на поліграфі; 
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• результати дослідження на детекторі брехні є конфіденційними, доступними тільки 

ініціатору перевірки і самому тестируемому - знання про це також допоможе більш 

успішно пройти цю процедуру; 

• щоб вдало пройти поліграф, слід виконати мінімальну підготовку до дослідження - 

напередодні перевірки на детекторі брехні утриматися від вживання алкоголю, 

кофеїну, таурину, інших стимуляторів, а також від заспокійливого - щоб не 

відбулося спотворення підсумків дослідження; 

• успішно пройти детектор брехні допоможе досвідчений поліграфолог, здатний 

грамотно і достовірно розшифрувати результати тесту, відокремивши спроби 

навмисно спотворити результати від природного хвилювання при перевірці. 

Як вдало пройти поліграф 

Щоб успішно пройти детектор брехні, слід ретельно і не поспішаючи заповнити необхідні 

форми, уважно ознайомившись з наданою інформацією про процедуру. 

Допоможе вдало пройти детектор брехні і попереднє знайомство зі списком питань, а 

також обговорення їх з фахівцем (всі питання зрозумілі тестируемому). Що стосується 

особистих питань, то найчастіше тест на поліграфі їх не передбачає, за винятком 

перевірки подружньої вірності. Однак, до особистих не належать питання такого типу, як 

«Вас звати Олександр?», «Ви проживаєте в Одесі?», Оскільки вони є контрольними і 

служать для фіксації фізіологічних реакцій організму випробуваного під час «чесних» 

відповідей. 

Якщо людина приймає будь-які лікарські препарати, також має бути попереджено 

поліграфолога - це підвищить шанси успішно пройти детектор брехні, оскільки деякі ліки 

(наприклад, для підвищення / пониження артеріального тиску) здатні спотворити 

фізіологічні реакції вашого організму. 

Щоб успішно пройти детектор брехні, потрібно обов'язково повідомити поліграфологові 

про наявність у тестованого таких захворювань, як астма, серцеві захворювання, 

захворювання дихальної системи, включаючи алергічний кашель, а також розлади 

нервової системи. 

Пам'ятайте, що тривалість перевірки становить від півтора до двох годин, питання можуть 

повторюватися, іноді навіть в незмінному вигляді. Тому, якщо ви відчуваєте, що через 

надмірне хвилювання (або з якої-небудь іншої причини) не в змозі зрозуміти їх і успішно 

пройти поліграф, повідомте про це фахівцеві, можливо, процедуру дійсно краще 

перенести. 

Чи можна обдурити поліграф за 

допомогою заспокійливого 

З плином часу все більшого поширення в різних сферах життя людини набуває 

використання поліграфа (детектора брехні). З його допомогою беруть на роботу, 

перевіряють партнерів на вірність, проводять службові розслідування і навіть захищають 

честь і гідність. Тому закономірно, що, отримавши запрошення пройти поліграф, людина 

замислюється про те, як це зробити. Також може виникнути питання, наскільки достовірні 

отримані при дослідженні результати і чи можна обдурити поліграф. 
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В інтернеті існує безліч думок, чи можна обдурити детектор брехні і велику кількість 

порад, як це зробити. Але найчастіше їх все можна віднести до категорії «шкідливі 

поради», оскільки досвідчений поліграфолог здатний з легкістю розпізнати спроби 

обдурити поліграф, і припинити тестування. Що відповідним чином буде характеризувати 

досліджуваного . 

Серед варіантів відповіді на питання, за допомогою чого можна обдурити детектор брехні, 

найбільш часто пропонують використовувати: 

• заспокійливе - один з найпоширеніших і шкідливих «порад», 

• алкоголь, змазує природні фізіологічні реакції організму (що, втім, з легкістю 

фіксується апаратурою і фахівцем), 

• речовини-стимулятори нервової системи (кофеїн, таурин і подібні до них), 

• фізичний вплив, щоб обдурити поліграф (кнопка в черевику, прікусиваніе мови, 

• довільна зміна частоти і глибини дихання і ін.), 

• виснаження організму (тривала відсутність сну, важкі фізичні навантаження), 

• самонавіювання (переконатися, що повідомляється інформація - правдива, щоб 

фізіологічні реакції при відповіді на це питання залишилися «в нормі», за 

допомогою чого можна було б обдурити детектор брехні). 

Всі перераховані вище варіанти мають безліч недоліків і досить просто визначаються не 

тільки датчиками, а й поліграфологом. 

А ось найбільш поширений варіант - прийняти заспокійливе і за допомогою цього 

обдурити поліграф - ще й вельми небезпечний для здоров'я. Адже слабке ліки з подібним 

фармакологічною дією не дасть бажаного ефекту, т. Е. Повного спокою при перевірці на 

детекторі брехні. Отже, знадобиться прийняти будь-яке сильнодіючий заспокійливе (і 

звичайно, без рекомендації лікаря, оскільки навряд чи хто звернутися з проханням 

виписати заспокійливе, щоб обдурити поліграф з його допомогою), і хто знає, як перенесе 

його організм людини! 

Чи можна обдурити поліграф за допомогою 

заспокійливого 

Крім того, спроби обдурити детектор брехні за допомогою заспокійливого добре видно 

під час самого тестування, оскільки після прийому сильного препарату, крім бажаного 

спокою, людина буде демонструвати ще й апатію, сонливість, млявість, а також розсіяна 

увага. Подібні ознаки здатний зафіксувати навіть початківець поліграфолог, а досвідчений 

фахівець - тим більше. 

Щоб обдурити поліграфолога, часто радять приймати заспокійливе безпосередньо перед 

початком перевірки. Пояснюється це тим, що відповіді на питання початкового етапу 

тестування будуть нормальними, а потім ліки вже подіє. Але і цей спосіб легко фіксується 

фахівцями, і як тільки тестований починає зволікати з відповідями, «залипати», буде 

поставлений пряме запитання «чи вживали ви сьогодні заспокійливе (алкоголь / інші 

препарати)?». І відразу стане зрозуміло, чи намагається тестований обдурити детектор 

брехні за допомогою заспокійливого (або іншим способом). 

Тому, якщо вам нема чого приховувати - не варто боятися перевірки на детекторі брехні, 

оскільки ця процедура не передбачає вторгнення в особисте життя тестованого. І навіть 

якщо ви з якоїсь причини не хочете або не можете пройти тест на поліграфі, можна просто 
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відмовитися від цього дослідження (що є виключно добровільним). Відмовитися без спроб 

обдурити детектор брехні за допомогою заспокійливого, не піддаючи своє життя 

небезпеці і не виставляючи себе в непривабливому світлі. 

Протипоказання до поліграфа 

Перевірки на поліграфі (детекторі брехні) вже давно не є чимось дивним, їх 

використовують в самих різних сферах нашої життєдіяльності, від службових 

розслідувань і найму на відповідальну посаду до захисту доброго імені і відновлення 

репутації. Тому отримати запрошення пройти тестування на цьому пристрої може будь-

яка людина. 

Відповісти згодою або відмовитися - справа вибору кожного з нас, оскільки перевірка на 

детекторі брехні (яку можна класифікувати як специфічний вид дослідження людини) є 

строго добровільною процедурою. Це регламентується відповідним законодавством: 

згідно 28-я статті Конституції України, проведення медичних та інших досліджень щодо 

людини дозволяється виключно за його згодою. 

Проте, бувають випадки, коли людина, хоч і згоден на проходження поліграфа, не може 

пройти процедуру через протипоказання медичного характеру. До подібних медичних 

протипоказань відносять: 

• вагітність (особливо, під час останнього триместру або при гострому токсикозі), на 

якій можуть негативно позначитися хвилювання, пов'язані з проходженням 

перевірки; 

• наявність захворювань серцево-судинної системи, включаючи гіпертонію 

(підвищення артеріального тиску) і гіпотонію (зниження артеріального тиску) - такі 

протипоказання можуть істотно спотворити результати поліграф-перевірки; 

• наявність хвороб дихальних шляхів, небезпечні не тільки спотворенням показників 

на поліграми (графіку показників з датчиків, прикріплених до тестованого), але і 

різкими проявами під час процедури (задуха і ін.); 

• наявність важких хронічних захворювань в останній стадії (онкозахворювання і т. 

п.); наявність високої температури або навіть ГРВІ на момент перевірки на 

поліграфі; 

• наявність розладів нервової системи (неврози та інше), оскільки вони також здатні 

значно ускладнити розшифровку результатів тесту на детекторі брехні; 

• наявність психічних захворювань (шизофренія і т. п.), оскільки люди, які 

страждають на цю недугу, здатні несвідомо переконати себе в чому завгодно і їх 

фізіологічні реакції при перевірці на детекторі брехні не відрізнятимуться від 

норми навіть при дачі завідомо неправдивого відповіді. 

Всі зазначені вище протипоказання мають об'єктивних характер і не пов'язані з 

небажанням тестованого проходити поліграф. Але буває і таке, що людина самостійно 

забезпечує медичні протипоказання для проходження даної процедури. До протипоказань 

такого роду відносять: 

• алкогольне або наркотичне сп'яніння, прийом сильнодіючих заспокійливих 

препаратів, 

• прийом речовин-стимуляторів нервової системи (кофеїну або схожих за дією на 

організм людини), 

• сильне виснаження організму (тривала відсутність сну, важка фізична праця). 
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При наявності подібних, «рукотворних» протипоказань найчастіше призначають повторне 

проходження поліграфа. 

Противопоказания прохождения полиграфа Важно знать, что, кроме медицинских 

противопоказаний для прохождения детектора лжи, существуют и противопоказания 

иного рода: 

• наличие родственной связи между полиграфологом и тестируемым — во 

избежание пристрастности и предвзятости специалиста во время прохождения, 

• возраст тестируемого лица — и ребенку, не достигшему совершеннолетия, и очень 

пожилому человеку следует воздержаться от прохождения полиграфа. 

Зная о данных противопоказаниях, получивший приглашение на прохождение полиграф-

проверки человек может точно определить, хочет ли он и может ли пройти детектор лжи, 

а также позволит ли состояние его здоровья получить максимально достоверные 

результаты. 

Від чого залежить точність показань? 

Сучасні дослідження, проведені в десятках країн світу, говорять нам про те, що відсоток 

достовірності результатів тестування на поліграфі складає 95-98%. Саме тому подібні 

дослідження завоювали популярність і стали затребуваними в самих різних галузях 

нашого життя. Однак дуже велике значення для отримання достовірних результатів грає 

сам поліграфолог, який проводить дослідження. 

Чим більш кваліфіковано фахівець, тим точніше будуть отримані результати. Складно 

довіряти поліграфологові, який отримав свій диплом, пройшовши короткочасні курси. 

Запланувавши в компанії подібну перевірку, потрібно обов'язково уточнити у фахівця, де 

він проходив навчання, а також який у нього досвід проведення тестувань. 

Важливість досвіду пояснюється тим, що сам поліграф обдурити практично неможливо, а 

ось ввести в оману того, хто таке дослідження проводить, і дає свій висновок, набагато 

легше. Існує чимало методик, в яких описуються способи, як обдурити детектор брехні. 

Природно, досвідчений професіонал прекрасно обізнаний про них і не дозволить себе 

обдурити, чого не скажеш про людину без відповідного досвіду. 

Також достовірність результатів перевірки залежить від часу, витраченого на 

дослідження. Стандартний тест на поліграфі триває не менше 2 годин, в середньому, 3-4. 

Саме стільки необхідно поліграфологові, щоб якісно провести дослідження. Коли ж 

вдається здійснити кілька тестувань, наприклад 3 або 4, то можливість обману детектора 

брехні зводиться до нуля. 

Методика і відсоток помилок 

При тестуванні на поліграфі важливі не тільки задають питання, а й їх послідовність. Існує 

чимало окремих методик проведення поліграфного дослідження, однак, всі вони 

відзначають важливість наповнення опитувальника контрольними питаннями. Їх має бути 

близько 75% від усієї кількості питань. Саме вони провокують порушення і замішання 

випробуваного особи, що допомагає виявити правду. 

Саме за допомогою контрольних і умовно-нейтральних питань проводять тест піку 

напруги, коли випробуваного «підводять» до значимого питання. Поліграфолог оточує 
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єдино значуще питання трьома-чотирма контрольними, що дає можливість з'ясувати чи 

говорить людина правду чи ні. 

Кваліфікація поліграфолога, відсоток помилок і точність показань 

Варто врахувати, що чим більше практики в найрізноманітніших ситуаціях у 

поліграфолога, тим більше правдиве висновок він зробить. Справа в тому, що коли 

майбутній фахівець вчиться, всі проведені їм тести, багато в чому показові і 

стандартизовані. Це необхідно для того, щоб закласти майбутньому поліграфологові 

міцну теоретичну базу знань. Однак в реальному житті кожне нове тестування 

відрізняється від попереднього. 

Іноді професіоналу доводиться працювати в приміщеннях, які не дуже підходять для 

перевірки на поліграфі. Також він часто стикається з особами, які навмисно хочуть 

обдурити детектор брехні, використовуючи всілякі методики. Досвідчений фахівець 

повинен враховувати всі ці фактори, при підготовці та передачі замовнику результатів 

тестування. 

Запрошуючи поліграфолога з належним рівнем освіти, кваліфікацією і великим досвідом, 

можна бути впевненим в тому, що жоден з проходять тест не зможе обдурити детектор 

брехні і фахівця, який проводить дослідження. 

При тестуванні на поліграфі розрізняють 3 основних види питань: значимі, нейтральні та 

контрольні. Питання нейтрального типу ніяк не вплинуть на отримані результати 

досліджень і не беруться до уваги при обробці відповідей тестованого. Питання, названі 

контрольними, мають зв'язок із значущими, проте не можуть безпосередньо вказувати на 

протиправні дії, які міг зробити людина, яка проходить тестування. Мета таких питань - 

введення в замішання випробуваного, а також в стан емоційного збудження. 

Що стосується значущих питань, то саме вони є найважливішими при тесті на детекторі 

брехні, оскільки можуть відкрити правопорушення, вчинені випробуваним. Давши 

неправдивий відповідь на подібне питання, людина проходить випробування, буде 

відчувати сильне психо-емоційне напруження, що і зафіксує поліграф. Якщо ж на це 

питання дасть відповідь людина невинна, то такого напруження він не зможе 

випробувати. 

 

Питання і тести 

Щоб отримати достовірні результати поліграфологічної експертизи, вкрай важливо, щоб 

людина, що піддається перевірці, знав, що сказана ним неправда буде відображатися 

детектором брехні. Для цього кваліфікований поліграфолог ненав'язливо переконує його в 

цьому. 

Після того, як стимулюючий етап дослідження позаду, можна переходити до 

найголовнішого етапу поліграфологічного тестування. 

Тут фахівець, який проводить тестування проводить інтерпретацію тих діаграм, які були 

отримані під час перевірки. Існують методика загального тлумачення, а також 

застосовується числовий метод отримання кінцевих результатів перевірки поліграфом. 
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Використовуючи його, професійний поліграфолог проводить порівняння фізіологічних 

реакцій особи, яка пройшла тест, на питання значимого і контрольного типу. 

Коли ж використовується загальна методика інтерпретації, поліграфолог становить 

загальне враження про зміну фізіології людини, що проходить тест, при поставлених йому 

питаннях. 

Ще в 19 столітті, вчені довели, що обман і заперечення провини, викликають ряд 

фізіологічних змін в стані людини. Першим що помітили вчені, був підвищений тиск, 

пото виділення на шкірі, сухість у роті, важкі вдихи і видихи. На базі цих явищ вчені, 

психологи і фізіологи розробляли поліграф. Нинішні детектори брехні дозволяють 

визначити, чи правду відповів чоловік більш ніж в 90% випадків. 

До складу поліграфа входять кілька приладів вимірювання, з підключеними до них 

реєструючими пристроями: 

• датчик на еластичному браслеті, який закріплений вище ліктя, і дає свідчення про, зміна 

пульсу і тиску 

• датчик, який розміщений на одному рівні з грудною кліткою, для передачі на папір 

ритму дихання 

• 2 датчика, будуть розміщені на кистях для фіксування змін опору шкіри випробуваного. 

Тестування проходить наступним чином: людині задається ряд питань, дати відповіді, на 

них він повинен так чи ні. Для початку задають легкі питання, що не належать до того, що 

трапилося, для того щоб побачити яка нормальна реакція у людини, потім ставлять 

запитання які мають відношення безпосередньо з подією. І відразу ж спостерігається 

відхилення від норми. Це зображено на малюнку 1. 

Для більш точної перевірки випробуваного, існує метод усіх карток. Тестируемому, 

демонструють 10 карт, з яких він повинен запам'ятати лише одну. Далі їх перетасовують, і 

він повинен відповісти десять разів «ні». Виходить, що один раз він все, таки збреше. Ця 

відповідь буде зафіксований і, використовуватися в подальшому опитуванні. 

У США понад двадцять національних установ (сюди ж відноситься поліція, FBI,) з 1965 

року мала у своєму розпорядженні більш ніж 500 детекторами брехні. Більшість 

приватних установ, таких як допустимо, банк регулярно перевіряють своїх працівників на 

поліграфі. Компанії, які виготовляють детектори брехні, ведуть курси навчання підлеглих, 

які в подальшому працюють з детектором брехні. 

Як зробити детектор брехні в домашніх умовах 

Якщо ви вирішили спробувати себе в ролі поліграфолога, проте поки купувати детектор 

брехні за кілька тисяч доларів у вас немає бажання. Ви можете придбати його у нас, наша 

компанія займається продажем не тільки нових а й б / у полірафов за ціною в кілька разів 

дешевше нових. Так само, можна спробувати створити його в домашніх умовах. Однак 

необхідні базові знання радіоелектроніки. 

На малюнку 2, зображена спрощена схема електрична принципова. Однак вона має високу 

чутливість, що означає, при слабкому хвилюванні випробуваного стрілка приладу 

відхилитися. 
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На 3 малюнку, показані два електроди, вони виглядають як дві петлі, і кріпляться на 

зап'ясті або руку. При закріпленні на кисті буде забезпечена значна чутливість, але будуть 

присутні так само перешкоди. 

Чутливість детектора брехні показаного на малюнку 2, змінюється резистором R1. До 

зажимів на виході можна під'єднати самописець. Всі резистори, які є в схемі, служать 

лише для захисту транзисторів від перевантажень. В кінці ви отримаєте хороший прилад, 

з яким можна ставити дуже кумедні експерименти. 

Поліграф своїми руками, схема друга 

Принцип роботи цієї схеми такий, пристрій підсилює інфра низькі частоти, коефіцієнт 

посилення 399-1199. Що саме буде робити пристрій, залежить від типу вихідного 

контролера, який буде фіксувати сигнал на виході. Ми ж з вами будемо використовувати 

його як «детектор брехні». 

Як було описано вище, розумові процеси узгоджені з фізіологічними змінами стану. Коли 

людина хвилюється, частішає серцебиття, помітно змінюється частота вдихів і видихів. 

Дуже чітко можна зареєструвати, як змінюється опір шкіри випробуваного, після 

декількох питань, про те, що він хотів приховати, опір змінюється на 3-5%. Для цього нам 

необхідні два датчика, які будуть одягнені на пальці однієї руки тестованого. Це показано 

на 2 малюнку. 

Після того як закріпили ми датчики на пальцях, і включили пристрій необхідно очікувати 

близько 10 секунд, щоб закінчилися перехідні процеси. Тестований повинен покласти 

руки зручно йому, і не рухати нею. Далі задаємо питання випробовує, задавати і необхідно 

не швидко, робити перерву до 4 секунд, і після того як погасли світло-індикатори. У 

деяких випадку світлодіоди спалахують після кожного питання, то символізує про 

хвилювання людини. Потрібно дати йому час, щоб він заспокоївся. Як приклад пробних 

питань, можна використовувати вище описаний метод з картами. На малюнку три 

показана одностороння друкована плата, детектора брехні зробленого в домашніх умови. 

До складу приладу входять радіоелементи: 

• харчування від крони; 

• конденсатори C1, C5, C6 керамічні, а решта K50-6; 

• транзистор КТ315; і ЕТ361; 

• резистори СП3-1Б; 

• два світлодіода АЛ307. 

Близько 60 розвинених країн, використовують поліграфи. Основоположним в цьому є 

США, їх праця дуже вплинув на розвиток і формування посібників, основ застосування і 

техніку побудови питань при проходженні перевірки на детекторі брехні. Тестування на 

поліграфі дуже довго застосовують: поліція, армія, слідчі служби, агентство займається 

боротьбою з наркотиками, і інші органи управління США. Що стосується країн Європи 

то, вони на протязі не одного десятка років ставилися негативно, на те щоб впровадити 

детектор брехні в роботу своїх державних органів. Однак все змінилося в середині 90-х, 

саме тоді в країнах Європи, почала набирати обертів застосування детектора брехні. 
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Перерахуємо ці держави: 

• Швеція; 

• Німеччина; 

• Норвегія; 

• Нідерланди; 

• Швейцарія. 

Німецький психолог Отто Ловенштейн щоб визначати лганья, винайшов пристрій, для 

фіксації дихання і рух сидячої людини. Але все ж, його розробки не вийшли за межі 

лабораторії, так і не потрапивши для застосування в правоохоронні органи. 

Поліграф в Європі 

Після розвалу Радянського Союзу, перша з країн Прибалтики, саме Естонія висловила 

глибоку турботу до проблем детектора брехні. Паелья Прукс працівник юридичного 

факультету, одного з кращих університетів Естонії, підготував першу дійсно серйозну 

наукову роботу, яка потім була переведена і на російську мову. Всього лише двох 

професіоналів в сфері застосування детектора брехні налічувала вся Естонія. 

Пройшовши навчання в «Коледжі виявлення обману» в місті Чикаго, один співробітників 

ізраїльської поліції, поклав початок застосування детектора брехні в Ізраїлю ще в 1959 

році. На даний момент в Ізраїлі найчастіше перевірки на поліграфі проводять страхові 

компанії, а тестують вони осіб вимагають виплат по страховці. Проходження тестування 

на поліграфі дуже швидкий спосіб вирішити проблеми. 

Як відомо, детектор брехні є одним з найнадійніших способів, якщо необхідно дізнатися 

правду. Виробники поліграфів роблять їх досить якісно, тому вони служать своїм 

власникам дуже довго. Поліграфи, випущені 5 років тому, нічим не поступаються своїм 

новим побратимам за якістю. Однак існує проблема, так як Microsoft піклуватися про 

свою операційну систему Windows, вони досить часто випускають оновлення, тобто 

виникають проблеми при установці драйверів на системи Windows з новими оновленнями. 

Основні труднощі, які виникають у власників поліграфів: 

• застарівають операційні системи, під які розроблялися драйвера для поліграфа; 

• при покупці б / у детекторів брехні дуже часто виявляється, що в комплекті відсутній 

диск, з драйверами; 

• з часом диск пошкоджується або ж зношується. 

Для повноцінної роботи з детектором брехні, вам необхідний буде стаціонарний 

комп'ютер або ноутбук. Драйвера всіх поліграфів працюють під операційними системами: 

Windows 98, 2004, Windows XP 2002, 2003 (32 and 64 bit), Windows Vista (32 and 64), 

Windows 7 (32 and 64). Программы для детектора лжи, скачать 

Нижче будуть перераховані програми, які необхідно завантажити і встановити на 

комп'ютер, перед тим як приступити до роботи з детектором брехні: 
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• програма на ЕПОС-7 під сучасні системи Windows. 

Як працювати з програмним забезпеченням, можна ознайомитися, на нашому сайті, в 

розділі «безкоштовні курси поліграфологів». 

У такий складний час, коли в країні економічна криза, що оточують люди починають 

дурити нас все частіше. Дослідниками було доведено, що найефективніший спосіб 

визначення брехні - застосування поліграфа. Так, дійсно, перевірка на детекторі брехні є 

найточнішим, швидким і недорогим способом дізнатися правду. Однак не все так добре, є 

ряд обмежень, при яких проходити перевірку заборонено: 

• проти волі людини, якого тестують; 

• жінок вагітних на 6 місяці і більше; 

• сильна фізична втома; 

• хворих на хронічний бронхіальним кашлем; 

• діти молодше 14 років; 

• людей під наркотичними засобами, або в стані алкогольного сп'яніння; 

• людей із захворюваннями серця; 

• люди, які відчували сильні фізичні болі; 

• люди з вираженим розладом психіки. 

Деякі фахівці поліграфологи в своїй роботі використовують не тільки детектор брехні, а й 

проводять запис на відео, щоб потім більш детально оцінити все, що відбувається. 

Переглядаючи раз по раз відеозапис, фахівець вивчає більш детально, міміку і жести 

випробуваного. Це дає набагато більш точний результат. 

Смотреть язык жестов как детектор лжи в онлайн 

Известные всем признаки обмана – бегающие глаза, отведенный в сторону взгляд при 

ответе на вопрос, тембр речи, интонация, появление долгих пауз между словами. Есть 

жесты, которые выдают даже самых профессиональных лгунов, в основном это их жесты, 

и позы которые выдают их подсознательно, перечислим некоторые: 

• прикрытие рукой части лица; 

• прикрытие рта, после неправдивой фразы; 

• прикосновение к кончику носа; 

• фальшивая улыбка, при которой окружающие не видят эмоций; 

• чесание уха; 

• нервное верчение в руках, ручки, зажигалки, сигареты или любой другой мелкой 

вещи; 

• поправление воротника; 

• очень сильная жестикуляция руками, либо полное ее отсутствие. 

• Более детально ознакомится со всеми признаками, что вас обманывают, можно 

посмотрев видео: 
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Первые 10 частей можно посмотреть в нашей рубрике: обучение на детекторе лжи 

Выводы: действительно, на практике было доказано, что запись проведение опроса на 

детекторе лжи позволяет более детально провести анализ поз и жестов испытуемого. 

Однако в жизни же, человеческий глаз не успевает зафиксировать все изменения, поэтому 

применение детектора лжи очень эффективно. 

Дивитися мову жестів як детектор брехні в онлайн 

Відомі всім ознаки обману - бігають очі, відведений в сторону погляд при відповіді на 

питання, тембр мови, інтонація, поява довгих пауз між словами. Є жести, які видають 

навіть найпрофесійніших брехунів, в основному це їх жести, і пози які видають їх 

підсвідомо, перерахуємо деякі: 

• прикриття рукою частини особи; 

• прикриття рота, після неправдивої фрази; 

• дотик до кінчика носа; 

• фальшива посмішка, при якій оточуючі не бачать емоцій; 

• чесання вуха; 

• нервове вертіння в руках, ручки, запальнички, сигарети або будь-який інший дрібної 

речі; 

• поправлення коміра; 

• дуже сильна жестикуляція руками, або повна її відсутність. 

• Більш детально ознайомиться з усіма ознаками, що вас обманюють, можна подивившись 

відео: 

Перші 10 частин можна подивитися в нашій рубриці: навчання на детекторі брехні 

Висновки: дійсно, на практиці було доведено, що запис проведення опитування на 

детекторі брехні дозволяє більш детально провести аналіз поз і жестів випробуваного. 

Однак в житті ж, людське око не встигає зафіксувати всі зміни, тому застосування 

детектора брехні дуже ефективно. 

На сьогоднішній день детектор брехні використовується практично у всіх розвинених 

країнах світу. Першими хто почали використовувати детектори брехні, були спец. служби 

в середині 80-х р 20 століття. Але минув час, і сьогодні абсолютно кожен з нас може 

використовувати його в своїх цілях. Наша компанія займається не тільки продажем 

поліграфів, а й надає послуги проведення перевірки на детекторі брехні. Тестування на 

поліграф, це один з найпростіших, не дорогих і в той же час дуже надійний спосіб 

домогтися правди. 

Так само поліграф допоможе виявити: 
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психологічні відхилення і розлади; 

виявити підлеглого працюючого на конкурентів; 

Залежно від наркотиків, схильність до азартних ігор; 

проблеми на попередні місця роботи; 

крадіжки на підприємстві; 

використання своїх повноважень в неробочий час; 

і багато інших фактів, які негативно позначаються, на прибуток і репутацію компанії. 

Факти: на практиці було доведено, що працівник, який знає, що у випадку чого, його 

притягнуть до перевірки на детекторі брехні, працює ретельніше. Відмовлятися від 

хабарів, не укладатиме договору не вигідні вашій фірмі, а його зацікавленість буде 

зосереджена, на підвищенні прибутку вашої фірми. 

Навіщо потрібен поліграф 

На сьогоднішній день важко уявити своє життя без поліграфа, адже найняти охоронця або 

няню тепер на багато легше і безпечніше. Можна перевірити своїх близьких і себе, що 

часто буває дуже необхідно. Проведення перевірки на детекторі брехні, є дійсно єдиним 

надійним способів дізнатися правду. 

Варто зазначити що кілька років поспіль, спостерігається досить сильний приріст попиту 

на фахівців-поліграфологів. Такі фахівці дуже затребувані в багатьох великих компаніях 

як державних, так і приватних. З досвіду Європейських країн, можна з упевненістю 

сказати, що попит на фахівців, що працюють з поліграфом буде рости ще найближчі років 

7-10. 

Як почати свій бізнес на детекторі брехні 

Короткий бізнес план на детекторі брехні: 

1. Купівля поліграфа 

Варто відзначити, на сьогоднішній день в Україні ринок стрімко розвивається і набирає 

обертів, все більше і більше керівників перевіряють своїх підлеглих на поліграфі. У нашій 

компанії є можливість навчання персоналу. Крім підготовки персоналу, ми займаємося 

продажем нових і б / у перший в Україні «Інтернет - магазин». Б / у можна купити 

практично в два рази дешевше нового, в ідеальному стані. Вартість поліграф коливається 

від 2 000 до 6 000 тис. Доларів. 

2. Навчання 

Для проведення дослідження немає необхідності в дипломі. В Україні є можливість 

пройти навчання, як правило за стандартами курс тривати від 500 до 1000 академ. годин. 

Вартість навчання доходить то 500 до 2 000 доларів США. Великим плюсом, є те, що 

навчитися працювати з поліграфом можна і самостійно, є досить велика кількість книг і 
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навчальних посібників. Важливо не забувати, що в цій справі левову частку грає досвід 

робіт з поліграфом. 

3. Ринок збуту 

В2В (бізнес для бізнесу) споживачем тут виступає вже сформованим бізнесом. 

Хто буде до вас звертатися за допомогою? Все починаючи від середнього і закінчуючи 

великим бізнесом. Наприклад в спектр наших послуг входять: 

підбору персоналу; 

перевірка співробітників; 

перевірка якого звільняють персоналу; 

виявлення крадіжок і недостач; 

розслідування страхових випадків ... 

Неодноразово до нас зверталися власники автотранспортних підприємств, для перевірки 

водіїв які займаються перевезенням багатство цінне. Так само ми займаємося 

аутсорсингом кадрової безпеки, службовими розслідуваннями. 

В2С (бізнес для споживача) пряме надання послуг приватному споживачеві. 

Наприклад, часто до нас звертаються ревниві дружини і чоловіки для перевірок на 

вірність своїх коханих. Ми займаємося наданням таких послуг: 

Виявлення зрад; 

Перевірка підлітків проблемного віку; 

Захист гідності і ділової репутації; 

Перевірка домашнього персоналу: домогосподарки, няні, водії ... 

4. Законодавча база для ведення бізнесу на поліграфі 

Відносно проблем з законом, необхідно зазначити що в Україні, та й більшості країн 

Європи, немає закону, що забороняє використовувати детектор брехні, немає необхідності 

в ліцензії. До речі поліграф чи не порушує трудовий кодекс. 

5. Резюме 

Більшість клієнтів, ретельно вибирають до кого звернутися, наявність поліграфа 

недостатньо для відкриття бізнесу, необхідні фахівці високого рівня кваліфікації. Слід 

зазначити такі переваги бізнесу з поліграфом: 

відносно не великий стартовий капітал; 

не потрібна велика кількість працівників; 
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по початку може справлятися і одна людина; 

і дуже великий попит на кваліфікованих фахівців в області поліграфії. 

Дотримуючись короткому плану зі створення бізнесу на детекторі брехні можна добитися 

великих успіхів. Якщо Вам набридло працювати на когось, цей план ідеально підходить 

для Вас. Втіливши в життя ідею створення бізнесу на поліграфі, ви станете успішним і 

незалежною людиною. 

Перше що необхідно це розетки з напругою мережі 220 В. Не повинно бути нічого 

зайвого, потрібно прибрати всю непотрібну меблі. Необхідний стіл для того щоб 

розмістити на ньому поліграф і оформлення документів, два-три стільці. Для зручного 

розміщення рук з датчиками, необхідний стілець з підлокітниками. Поліграфолог повинен 

знаходитися за спиною, щоб випробуваний не бачив приладу і поліграфолога. Обов'язкова 

наявність вбиральні. Те на скільки придатне приміщення для проведення тестування 

визначає фахівець-поліграфолог. 

Вимоги до приміщень для проведення тестування на поліграфі 

Нижче перераховані правила до приміщення під час перевірки на детекторі брехні: 

• площа кімнати> 10 кв.м; 

• висота стелі> 2,5 м; 

• температура в кабінеті 19-23 ° С; 

• вологість 69-80; 

• мінімальний рівень шумів; 

• хороший рівень освітлення; 

• ефективна вентиляція. 

Розглядаючи проблему проходження вагітних на поліграфі, будемо грунтуватися на 

досвіді московського поліграфолога, фахівця світового рівня, який кілька років тому 

тестував вагітну жінку на 9 місяці. При чому на проходження перевірки наполягала сама 

жінка, а поліграфолог довго не погоджувався. Але після слів жінки що це остання її надія, 

так як чоловік не вірив, що це його дитина. Будинки були постійні сцени ревнощів, і сім'я 

була на межі розпаду. На пропозицію дружини провести генетичну експертизу після 

народження дитини чоловік відмовив. Сім'я руйнувалася з кожним днем. Дружина 

знайшла єдиний вихід, про який проговорився сам чоловік, що повірить тільки «детектору 

брехні». 

Спеціаліст провів дослідження, ретельно до нього підготувавшись. Склав питання, які ні в 

якому разі не травмували б вагітну жінку. Поліграфологові провівши перевірку вдалося 

переконати ревнивця, що дружина була права, і дитина його. Спеціаліст врятував сім'ю, а 

сам набрати не малий досвід. Мабуть, найсильніший стрес переніс поліграфолог, він 

знаходився в напрузі дві години, стежачи щоб не був ускладнень самопочуттю жінки. 

Можна вагітної проходити детектор брехні? 

І все ж, більшість фахівців в області застосування «Детектора брехні» дотримуються 

думки що тестування вагітних жінок на великому терміні і людей, які використовують 

сильні фізичні болі не бажані. Тільки якщо ці люди не самі звернулися з проханням про 

допомогу і надання послуг з перевірки на поліграфі 
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В настоящие время в Украине существует уже не одна компания, которые занимаются 

продажей полиграфов в Украине. Но особенностью нашей компании, является первый в 

Украине специализированный интернет магазин. У нас в продаже новые и б\у детекторы 

лжи. 

Детектор брехні можна купити у нас. В асортименті як нові, так і б \ у поліграфи. Ціни 

найнижчі в Україні. 

аналіз цін 

На сьогоднішній день всього кілька країн випускають детектори брехні. Нижче наведені 

країни виробники, моделі, і середні ціни по якій можна придбати детектор брехні в 

Україні. 

Найменування поліграфа 

Середня вартість поліграфа в Україні, долари США 

Країна розробник і виробник: США 

«АКСІТОН (Axciton)» 

3 500 

«ЛАФАЙЕТ (Lafayette)» 

5 700 - 8 500 

«СТОЛТІНГ (Stoelting)» 

близько 6 000 

Країна розробник і виробник: Канада 

«ЛАЙМСТОН (Limestone)» 

7 500 - 9 000 

Країна розробник і виробник: Росія 

«ЕПОС» (модифікації 7, 9, 10) 

3 200 - 4 900 

«ДІАНА» (модифікації 04, 04М, 04ПК) 

5 500 - 11 500 

«БАР'ЄР» (модифікації Кріс, Риф) 

3 000 - 9000 
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«КОНКОРД» (модифікації Шит, Щит +, П, КП, СКП) 

7 500 - 12 000 

«ЕНЕРГІЯ» 

близько 8 000 

«ДЕЛЬТА-ОПТІМА» 

близько 8 000 

«Евері» 

близько 7 500 

«ПОЛАРГ» (модифікації Діагноз, ПІК) 

3 200 -6 800 

Де купити детектор брехні в Україні? 

Країна розробник і виробник: Україна 

«РУБІКОН» 

3 300 - 3 800 

«СФЕРА» 

3 300 - 3 500 

У теперішній час в Україні існує вже не одна компанія, які займаються продажем 

поліграфів в Україні. Ми займаємося продажем тільки високоякісного обладнання, яке 

визнано найкращим на світовому рівні. Так само ми займаємося підготовкою і навчанням 

персоналу, і поліграфологів. Якщо Ви хочете придбати детектор брехні, але не знаєте на 

якому зупинитися, наші фахівці допоможуть вам з вибором. Ось деякі причини, чому у 

нас краще, ніж у конкурентів: 

Ви будете здивовані нашими цінами, вони на 30% дешевше цін наших конкурентів; 

У нас у продажу є б \ у детектори, в отличном состоянии, ціни на які бувають в два рази 

менше ніж на нові; 

У комплект детектора входить все необхідне для роботи обладнання; 

Ми займаємося як продажем детекторів брехні, так і навчанням для роботи з 

обладнанням; 

Вибравши нас - Ви вибираєте якість і професійний підхід! 
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Важливо розуміти, що поліграфне тестування абсолютно безпечно для здоров'я людини. І 

по факту не існує протипоказань, але є деякі обмеження, пов'язані з можливим 

спотворенням результатів дослідження. Всі обмеження щодо здійснення поліграфних 

перевірок пов'язані з тим, що певна група осіб в силу різних обставин, віку і станів не 

можуть адекватно сприймати соціальні правила поведінки і громадські етичні норми, не 

завжди здатні до кінця усвідомлювати сенс і соціальну значимість питань, а також 

відрізнити ілюзію від дійсності. При серйозних захворюваннях (і при вагітності) надмірне 

хвилювання під час тестування може нашкодити здоров'ю. А вживання різних препаратів, 

алкоголю і деякі симптоми недуг здатні певною мірою спотворити результати 

дослідження. 

Поліграф - протипоказання для проходження на детекторі брехні 

В інструкціях для поліграфологів існують певні рекомендації, відповідно до яких 

скасовано тестування на детекторі брехні таких осіб: 

Неповнолітніх і дуже літніх людей; 

Осіб, які мають психічні захворювання та розлади; 

Осіб, які мають важкі захворювання дихальної і серцево-судинної системи; 

Осіб, які перебувають під впливом алкоголю і наркотиків, а також в стані похмільного 

синдрому; 

Вагітних жінок (особливо при токсикозі, а також в період другого і третього триместру 

вагітності); 

Осіб, які перебувають у стані нездужання, перевтоми, а також сильного виснаження 

організму і психіки. 

Також поліграфне дослідження може бути перенесено, якщо тестовані особи: 

Перед тестуванням брали різні психотропні речовини і сильнодіючі лікарські препарати; 

Перед дослідженням вживали алкогольні напої; 

Страждають сильними больовими синдромами; 

Мають виражені симптоми простудних або інших захворювань: кашель, нежить, 

температура, свербіж. 

Також не можна проводити тестування на детекторі брехні, якщо виявляється, що 

поліграфолог: 

Залежить від тестованого особи (наприклад, по службі); 

Прямо чи опосередковано зацікавлений в певних підсумки перевірки; 

Є родичем або близьким людиною тестується. 
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Відповідно, перед дослідженням на поліграфі дуже важливо звертати увагу на стан 

тестується і вчасно приймати правильні рішення. Будьте впевнені, досвідчені 

поліграфологи КП «Детектор брехні» мають високий рівень професіоналізм, вони 

враховують і опрацьовують усі фактори перед проведенням дослідження. 

У наш час від тестування на детекторі брехні ніхто не застрахований. Найчастіше з ним 

доводиться стикатися під час періодичних атестацій на роботі або при працевлаштуванні. 

Безумовно, якщо потенційний або діючий роботодавець пропонує пройти подібне 

дослідження, Ви можете відмовитися ... 

Поліграфні перевірку можуть здійснити тільки після добровільної згоди тестується 

Правда, відмова буде побічно підтверджувати Вашу неблагонадійність, адже якщо людина 

ухиляється від дослідження на детекторі брехні, значить, йому є що приховувати. Якщо 

Ви все ж зважилися на Поліграфні перевірку, то до неї варто морально і фізично 

підготуватися. Перш за все, варто розуміти, що детектор брехні і досвідченого 

поліграфолога досить складно обдурити, а застосування різних методів, спрямованих на 

спотворення результатів тестування, може погубити або значно заплямувати Вашу 

репутацію. 

Необхідно знати, що детектор брехні не вміє читати Ваші думки - датчики цього пристрій 

фіксують зміну різні параметрів Вашого організму у відповідь на поставлені запитання. А 

брехня і сильні емоції, здивування, страх, гнів, викликають посилення цих фізіологічних 

реакцій. Тому основне правило для позитивних підсумків тестування - перестати 

нервувати і намагатися дотримуватися спокою. 

Як правильно поводитися при тестуванні на детекторі брехні: 

Перед перевіркою обов'язково обговоріть з поліграфологом хвилюючі Вас моменти; 

Якщо є якісь ситуації з минулого, які можуть негативно вплинути на підсумки перевірки - 

розкажіть про них заздалегідь; 

Не замикайтеся в собі - йдіть на контакт з поліграфологом; 

Правдиво відповідайте на питання, потрібно щиро вірити в те, що говорите; 

Дослухувати питання до кінця, не потрібно відповідати на половину питання; 

Уважно вслухайтеся в кожне питання і тільки того, як зрозуміли його суть - відповідайте; 

Не поспішайте давати відповідь на питання, пам'ятайте, що при необхідності його можуть 

повторити кілька разів (обговорюється заздалегідь). 

Пам'ятайте, що невелике хвилювання під час перевірки на детекторі брехні - це абсолютно 

нормальне явище. Результати поліграфної дослідження будуть успішними, якщо Ви 

відкрито відповідали на питання, а також змогли подолати почуття страху і провини перед 

тестуванням. 

Рекомендуємо перед реальним дослідженням випробувати себе і свій організм під час 

пробного поліграфної тестування. Таким чином, Ви придбаєте необхідний досвід для 

успішного проходження цієї перевірки. 
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У сучасному світі поліграфне дослідження набули великого поширення і активно 

застосовуються в різних сферах людського життя. Наші співвітчизники стикаються з ними 

при працевлаштуванні в солідні компанії, що піклуються про свій імідж і кадрової 

безпеки. 

Потенційним співробітникам пропонують пройти тест на детекторі брехні, щоб з'ясувати, 

чи підходять вони фірмі за певними параметрами. Таким чином, керівництво підприємств 

і організацій відсіває неблагонадійних кандидатів і зменшує свої ризики. Безумовно, 

отримати хорошу посаду хочеться всім, але хто гарантує, що чесна і порядна людина 

зможе успішно пройти поліграфне дослідження? Для того, щоб підсумок тестування на 

детекторі брехні був позитивний, слід старанно підготуватися до цього тестування. Зараз 

не йдеться про способи обдурити апарат, так як це не приносить позитивних результатів, а 

подібні спроби негативно розцінюються роботодавцем. 

Як пройти поліграф при прийомі на роботу 

Суть підготовки полягає в забезпеченні на період тестування адекватного фізичного та 

емоційного стану свого організму. Важливо сприймати поліграф не як засіб розправи, за 

допомогою якого випитують всі Ваші таємниці, а як пристрій, здатний підтвердити Вашу 

благонадійність для потенційного роботодавця. 

Підготовка до поліграфної перевірці полягають в наступному: 

Добре виспіться і відпочиньте перед тестуванням; 

Не вживайте перед дослідженням алкоголь і різні препарати, що впливають на серцево-

судинну і нервову систему людини; 

Не замикайтеся в собі, йдіть на контакт з поліграфологом; 

Не намагайтеся щось приховати, відповідайте на питання чесно і відкрито; • Припиніть 

нервувати заспокойтеся. 

Якщо Ви все ж таки відчуваєте сильне хвилювання перед тестуванням на детекторі брехні 

і боїтеся її «завалити», рекомендуємо попередньо пройти для себе тестове поліграфне 

дослідження. Таким чином, можна підготуватися, зрозуміти принципи роботи і не 

тривожитися перед незвіданим. 

Варто розуміти, що кристально чистих людей не буває, все коли-небудь порушували 

правила. Навіть, якщо у Вашій трудовій біографії є не надто світлі плями, варто 

заздалегідь про це розповісти. Чесність завжди дорого цінується, і далеко не всі проступки 

будуть перешкоджати отриманню Вами жаданої посади. Практика показує, що 

середньостатистичному законослухняному людині не варто побоюватися скринінгових 

перевірок на поліграфі при працевлаштуванні. 

Як обдурити поліграф? 

Чи реально ввести в оману поліграфолога і детектор брехні? Це питання особливо хвилює 

тих, кому незабаром належить пройти подібне дослідження. Існує багато методів обману 

поліграфа, але чи дійсно вони ефективні, і чи є сенс їх застосовувати? 
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Детектор брехні за допомогою спеціальних датчиків фіксує будь-які коливання 

фізіологічних параметрів людини у відповідь на запитання: 

• Зміна дихання (частота, затримка, амплітуда); 

• Коливання серцево-судинної активності (пульс, тиск); 

• Зміна шкірно-гальванічної реакції (потовиділення); 

• Посилення тремору м'язів, зміна міміки і ін. 

Відповідно, щоб спотворити результати поліграфічної перевірки необхідно, щоб реакція 

організму на поставлені запитання була нестандартною, або взагалі була відсутня. 

Використовувані методи, як обдурити детектор брехні: 

Хімічний - прийом ліків, а також напоїв, що впливають на серцево-судинну і нервову 

системи організму, обробка покривів пальців засобами, які гальмують потовиділення; 

Механічний - використання реакції на больові відчуття (кнопка у взутті, покусування 

мови), непомітне напруга різних груп м'язів, попередні фізичні навантаження або 

відсутність сну - сильна втома організму; 

Психологічний - блокування власних емоцій, концентрація на який-небудь предмет, 

медитація, «акторська гра» - штучні реакції на незначні подразники. 

Практика показує, що свій організм обдурити неймовірно складно. У Вас може вийти 

спотворити показання поліграфа, притупивши певні реакції організму, але контролювати 

всі свої фізіологічні параметри не під силу звичайній людині. Без вродженого дарунка 

(патологічні брехуни) або спеціальної підготовки (професійні актори, співробітники 

спецслужб) детектор брехні обдурити практично неможливо. Якщо це все ж вдалося, то 

провести досвідченого поліграфолога вийде навряд чи. Якщо Ви впевнені, що, 

комбінуючи різні методи, цілком можливо обдурити детектор брехні, рекомендуємо 

перевірити себе і свої можливості - Хочете замовити перевірку себе на поліграфі? 

Обдурити будь поліграф можливо тільки в тому випадку, якщо Ви щиро вірите в те, що 

вимовляєте. У всіх інших ситуаціях високочутливі датчики в будь-якому випадку 

зафіксують зміна показників організму, тому що обман викликає досить сильні реакції. Чи 

варто вдаватися до обману і чи буде це виправдано - вирішувати тільки Вам. 

Перевірка на детекторі брехні, законно чи ні? 

Проаналізувавши законодавчу базу України, можемо сміливо заявити, що в нашій державі 

на даний момент існує тільки один діючий нормативний документ, що регламентує 

використання цього пристрою. Це «Інструкція про застосування комп'ютерних поліграфів 

у роботі з персоналом органів внутрішніх справ України», зареєстрована в Міністерстві 

Юстиції 27.10.2004. Вона призначена для застосування в ОВС при відборі кандидатів на 

різні посади і навчання, під час атестацій і службових розслідувань. Інших правових норм, 

які б регламентували особливості використання цього пристрою в інших сферах, в нашій 

країні немає. Тому керуючись принципом аналогії закону і права, згадану вище 

інструкцію можна використовувати для регулювання застосування поліграфа в інших 

правовідносинах. Але разом з тим, В Україні немає нормативних актів, які б забороняли 

застосування цього пристрою. Відповідно, поліграфні тестування психофізіології людини 

не суперечать законодавству України. Дослідження, які проводяться за допомогою 

детектора брехні, абсолютно не порушують права громадян нашої держави, так як їх 
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здійснення допускається тільки після згоди тестованого людини, даного добровільно і в 

письмовому вигляді. СОТ "SprintTest" дозволяє електронним шляхом зафіксувати 

добровільну згоду осіб, яких планують перевіряти, перед початком цієї процедури. Це 

відповідає статті 28 Конституції України, згідно з якою всі медичні, наукові та інші види 

досліджень людини повинні здійснюватися після його добровільної згоди. 

Законність перевірок на поліграфі 

Конституція України встановлює (ст.21): «Права і свободи людини є невідчужуваними та 

непорушними». Також «кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, 

якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей, та має обов'язки перед 

суспільством, в якому забезпечується вільний і всебічний розвиток її особистості» (ст.23). 

З цього виходить, що у суспільства є зобов'язання по дотриманню особистому житті 

людини, але воно, одночасно з цим, має право убезпечити свої інтереси від незаконних дій 

деяких осіб. Саме цей принцип обумовлює правомірність використання поліграфа в 

Україні. 

Застосування цього пристрою під час трудових відносинах також в повній мірі 

допускається низкою статей Кодексу Законів про Працю, а також тими нормативними 

актами, які регулюють аспекти цивільної та господарської діяльності. Таким чином, 

використання детектора брехні низкою підприємств органічно вписується в правову базу 

України. 

Варто зазначити, що для проведення психофізіологічного тестування не потрібно 

отримувати спеціальні дозволи, тому що це дослідження не має зв'язку з процедурами 

лікування, оздоровлення та профілактики тестованих людей. Згідно з нормативними 

актами України, поліграфні дослідження не включені до реєстру категорій господарської 

та медичної діяльності, а також послуг соціального характеру, для яких ліцензування є 

обов'язковим. 

Таким чином, для надання послуг з психофізіологічного тестування не потрібно 

отримувати ліцензію. Це послуги інформаційного, а також консультаційного характеру, в 

податковій сфері вони відображаються в якості інших витрат, які пов'язані з реалізацією і 

виробництвом. 

Детектор брехні в сфері кадрової та бізнес безпеки 

Конституція України, розділ 2 «Права, обов'язки людини і громадянина»; ст.26,40,138,139 

і ін. 

Кодекс законів про працю України, визначає: 

• Ст. 21- Трудовий договір є угода між працівником і власником підприємства ..., за 

якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою ... 

Особливою формою трудового договору є контракт, в якому ... права, обов'язки і 

відповідальність сторін, умови розірвання договору можуть встановлюватися 

угодою сторін. 

• Ст. 26 - При підготовці трудового договору може бути обумовлене угодою сторін 

випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому 

доручається 

• Ст.40 - трудовий договір з працівником може бути розірваний при виявленні 

невідповідності цього працівника займаної ним посади. 
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• Ст. 41 - Додаткові підстави розірвання трудового договору ...; ч. 2 ... винних дій 

працівника, який безпосередньо обслуговує грошові та товарні цінності, якщо дії 

дають підстави для втрати довіри до нього з боку власника; ч. 3 ... вчинення 

працівником ... аморального вчинку, несумісним з продовженням даної роботи 

• Ст. 130 - Працівники несуть матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну 

підприємству ...  

• Ст. 138 - Для накладення на працівника матеріальної відповідальності ... власник 

повинен довести наявність умов, передбачених ст.130 цього Кодексу.  

• Ст. 139 - Працівники зобов'язані працювати чесно і старанно ..., своєчасно і точно 

виконувати розпорядження власника, дотримуватися трудової і технологічної 

дисципліни, вимог нормативних актів ..., дбайливо ставитися до майна власника ... 

Постанова Кабінету Міністрів України №170 від 19.03.1994 р "Про впорядкування 

застосування контрактної форми трудового договору" закріплює право роботодавця на 

припинення трудових відносин і з інших причин, які не передбачені трудовим 

законодавством, але зазначених у трудовому контракті (п. 21 Постанови) . При складанні 

умов Контракту можливе включення в його структуру положень про проходження 

працівником психофізіологічних перевірок як при влаштуванні на роботу, так і при 

необхідності вже в період роботи. 

Національний класифікатор видів економічної діяльності України (КВЕД), затверджений 

Наказом Держспоживстандарту України №375 от26.12.2005 р .; 

Закони України - «Про стандартизацію», «Про державну таємницю», «Про інформацію», 

«Про банки і банківську діяльність», «Про фінансові послуги та державне регулювання 

ринку фінансових послуг», «Про оперативно-розшукову діяльність»; 

Постанова Кабінету Міністрів України "Про перелік відомостей, що не становлять 

комерційну таємницю" № 611 від 09.08.1993 р .; 

Закон України «Про власність», «Про підприємництво», «Про підприємства», «Про 

господарські товариства». 

Цивільний кодекс України: ст. 505 - Поняття комерційної таємниці; ст.506 - Майнові 

права інтелектуальної власності на комерційну таємницю; ст. 507 - Охорона комерційної 

таємниці органами державної. влади; ст.508 - Термін права інтелектуальної власності на 

комерційну таємницю. 

Господарський кодекс України, ст. 36 - «Неправомірне збирання, розголошення та 

використання відомостей, що є комерційною таємницею» і ін. 

До міжнародним правовим нормам можна віднести Вимоги Стандартів BS ISO / IEC 

17799: 2005 

КЗпП України: Відповідно до Національного класифікатора професій в Україні "ДК 003: 

2010", який набрав чинності з 01.11.2010 року, під кодом КП 2144.2 в Додатку "А" додана 

професія "експерт-поліграфолог". 

Словник поліграфолога 

терміни: 
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• Індуктор - джерело інформації (та людина, яка нами опитується) 

• Канал передачі - інформаційний аспект (в нашому випадку це мова) 

• Реципієнт - адресант (одержувач інформації - поліграфолог), якому призначена 

інформація. 

Лож - вид комунікативного акту, при якому індуктор навмисно і усвідомлено повідомляє 

реципієнту інформацію, в тій чи іншій мірі не відповідає дійсності з метою ввести 

останнього в оману щодо дійсного стану речей. 

Основні характеристики брехні: 

1. Індуктор повідомляє реципієнту інформацію, в тій чи іншій мірі не відповідає 

дійсності; 

2. Індуктор знає і чітко розуміє, що ця інформація не відповідає дійсності; 

3. Індуктор повідомляє реципієнту не відповідає дійсності інформацію усвідомлено, 

тобто навмисне; 

4. Індуктор усвідомлено вводить реципієнта в оману щодо дійсного стану речей; 

Поліграф - (від латинського слова poli - багато і graphio - пишу) - це багатоцільовий 

прилад медико-біологічного класу, безперервно і одночасно реєструвати не менше трьох 

фізіологічно параметрів життєдіяльності людського організму. 

Поліграфолог - фахівець вироблений дослідження. 

Опитування з використанням поліграфа (ГІП) - вироблене поліграфологом дослідження. 

Поліграма - зроблена поліграфологом на поліграфі запис. Поліграма - це безперервне 

синхронне зображення в паперовому або електронному вигляді реєструються в ході ГІП 

фізіологічних процесів життєдіяльності обстежуваного особи. 

Поліграма складається: 

1. Із запису фону; 

2. Реакції людини на спеціальні стимули; 

3. артефактів; 

Поліграф - (від латинську слова poli - много и graphio - пишу) - це багатоцільовій прилад 

медико-біологічного класу, Безперервна и одночасно реєструваті НЕ менше трьох 

фізіологічно параметрів життєдіяльності людського організму. 

Поліграфолог - фахівець Вироблення дослідження. 

Опитування з Використання поліграфа (ГІП) - Вироблення поліграфологом дослідження. 

Поліграма - Зроблено поліграфологом на поліграфі запис. Поліграма - це Безперервна 

синхронно зображення в паперовий або Електрон виде реєструються в ході ГІП 

фізіологічних процесів життєдіяльності обстежуваного особи. 

Поліграма складається: 

1. Із запису фону; 
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2. Реакції людини на СПЕЦІАЛЬНІ стимули; 

3. артефактів; 

Фон - відносно стабільне протікання фізіологічних процесів в організмі даного конкретної 

людини, что находится в стані Спок при відсутності будь-якіх дестабілізуючіх вплівів, 

вплівів або факторів, включаючі питання та інші стимули. Фон запісується всегда на 

самому качана будь-которого тестування людини. 

Реакція - помітне в порівнянні з фоном зміна динаміки фізіологічних процесів у відповідь 

на Зовнішній або Внутрішній подразника (стимул). Слід особливо відзначіті, что 

фізіологічні Реакції реєструються в ході опитування з Використання поліграфа НЕ 

володіють спеціфічністю. За їх інформатівнім ознака Неможливо точно Встановити 

природу віклікаліся їх подразника - переляку, лож, Біль, різкій звук, спогад НЕ 

відносяться до питання на поліграфі про непріємні події т.д. 

Стимул - (від латинську слова stimulo порушуваті спонукати) - це цілеспрямований Вплив 

на організм людини. 

Артефакт - помітне в порівнянні з фоном Зміни динаміки фізіологічних процесів, 

безпосередно НЕ пов'язане з пред'явленням в ході Перевірки стимулом, а віклікане 

внутрішнімі або зовнішнімі побічнімі факторами (шум, збій дихання, кашель, рух 

обстежуваного особи, різке болюче Відчуття, протідія Перевірці, спогад про что НЕ 

відносяться до опитування на поліграфі непріємні події и т.д.). 

Тестування на поліграфі - особливо чином організована методика ГІП, что вікорістовує 

стандартізовані, спеціальнім чином підібрані и розставлені питання и інші стимули. 

Методика поліграфної перевірки - це сукупність тестів, спрямованостей на пред'явлення 

так званні, контрольних, нейтральних и других вопросам, об'єднаних за Певної базовим 

логічного принципу. 

Базовий логічний принцип - це Певна сувора закономірність, покладаючи в ее основу, и 

реалізована у виде тестів. 

Тест - це конкретна реалізація базового логічного принципу певної методики у виде 

Певного набору стімулів. 

1. канал рухової активності (маркування "Т") - датчик Тремору (п'єзоелектричний або 

пневматичний); 

2. канал грудної респіраторної активності (маркування "В") - датчик Верхнього дихання 

(п'єзоелектричний або пневматичний); 

3. канал діафрагмальної респіраторної активності (маркування "Н") - датчик Нижнього 

дихання (п'єзоелектричний або пневматичний); 

4. маркування "А" - артеріальний тиск 

5. канал електро-шкірної активності (маркування "К") - датчик Шкірно-гальванічної 

реакції (з посрібленими або позолоченими пластинами); 

6. канал периферичної серцево-судинної активності (маркування "Ф") - датчик 

фотоплетізмограмми (фотодіодний); 

7. канал акустичної активності (маркування "М") - датчик Мікрофона (мікрофон або 

ларингофон). 



Детектор брехні, поліграф, ціна, послуги, переврка, тестування, пройти, поліграфолог 

8. канал центральної серцево-судинної активності (маркування "П") - датчик 

Пьезоплетізмограмми (п'єзоелектричний); 

Таблиця маркувань: 

Маркування каналів на блоці і програми реєстрації в РИФ & КРИС 

• "Т" - Тремор (подушка) - «ТРМ»; 

• "В" - Верхні дихання - «ВДХ»; 

• "Н" - Нижні дихання - «НДХ»; 

• "А" - датчик Артеріального тиску - «АТ»; 

• "К" - Шкірно-гальванічна реакція - «КГР»; 

• "Ф" - датчик фотоплетізмограмми - «ФПГ»; 

• "М" - Мікрофон - «МКФ»; 

• "П" - Оцінки психологічної складової (косинка). 

нижній обов'язково повинен бути в районі сонячного сплетіння, а верхній вище грудей. 

при перевірці порівнюються показники верхньої і нижньої, тобто їх тотожність. 

освоїте значущі - незначущі, а потім вже контрольні. щоб не зробити помилковий 

результат 

Види використовуваних питань: 

1. Значні (перевірочні) - Так / ні; 

2. Контрольні - Ні; 

• Випереджальне виключає контрольне запитання (ОІКВ) або контрольне запитання про 

минуле - До 25 років Ви що-небудь крали ?; 

• неопережаемая виключає контрольне запитання (ніквей) - За винятком сталася крадіжки 

грошей Ви коли-небудь що-небудь цінне крали ?; 

• невиключає контрольне запитання (НКВ) або внутріпроблемний питання про сьогодення 

- У своєму житті Ви коли-небудь що-небудь крали ?; 

• Питання комплексу провини (ВКВ) - Наприклад, якщо в реальному житті вкрали 500 $, 

то в ВКВ посилаються на нібито вкрадені 25000 $; 

• легендованого контрольне запитання (ЛКВ); 

• Персоніфікований контрольне запитання (ПКВ); 

• Контрольне питання неодобряемого соціальної поведінки або намірів - 

 Ви вважаєте, що крадіжка - це нормально? 

 Ви коли-небудь думали про те, щоб скоїти крадіжку? 

 У своєму житті Ви часто шукали привід що-небудь вкрасти? 

 Ви як особистість здатні зробити серйозну крадіжку? 

 Ви потенційно злочинний людина? 

 За своїм характером Ви брехлива людина? 

 

3. Нейтральні - давати завідомо правдиві відповіді 

• Нульові (жертовні) нейтральні питання - до них відносяться перші питання будь тесту 1 

або 2, які приймають на себе першу гарячою реакцію обстеженого особи; 

• Буферні нейтральні питання - як правило розташовуються в середині деяких методик 

контрольних питань; 

 

Як нульові і буферних питань використовуються такі питання які опитуваному особі 

відповідає ТАК і при цьому абсолютно правдиво і автоматично. приклад: 
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 Сьогодні робочий день тижня? 

 Вас звати ПІБ? 

 В даний момент Ви знаходитесь в закритому приміщенні? 

 Ви іноді дивіться телефізор? 

 Ви коли не будь вчилися в середній школі? 

 Ви іноді користуєтесь громадським транспортом? 

 

• Умовно-нейтральні питання (УНВ) - використовуються в деяких тестах і методиках 

приховується. Служать порівняльним еталоном для єдиного значущого питання. Чи не 

порівнюються із значущими або контрольними питаннями. 

 

4. Допоміжні; 

• Питання зовнішніх проблем (ВВП), синоніми: 

 Контрольне питання зовнішніх проблем (КВВП) 

 Симптоматичний контрольне запитання (ВКВ) 

 Внетематіческій контрольне запитання (ВКВ) 

Дане питання виявляє наявність проблем, які пов'язані з темою проведеної перевірки. У 

разі, якщо вираженість реакції на даний тип питань велика, слід припустити, що у 

опитуваного особи є серйозні сторонні проблеми крім головної теми перевірки на 

поліграфі, що серйозно відволікає така особа від теми тестування. 

А) Ви побоюєтеся, що я буду питати вас про те, що не стосується теми перевірки? 

Б) У Вас є будь-які проблеми, які Вас турбують сильніше, ніж проведене розслідування? 

• Підготовчий жертовний контрольне запитання (ПЖКВ) - Знаходиться на початку тесту 

методики контрольних питань до першого значимого (перевірочного) питання. 

Призначений для зняття стартового хвилювання на перший перевірки питання. Важливо, 

щоб в даному питанні прозвучала перевірочна тема. Приклад: На питання крадіжці 

грошей з сейфа в бухгалтерії Ви маєте намір давати неправдиві відповіді? 

 

• Жертовний контрольне запитання (ЖКВ) - Знаходиться в кінці тесту методики 

контрольних питань. Прийнято вважати, що наявність виражених реакцій на ЖКВ побічно 

свідчить про брехню опитуваного особи при відповідях на питання даного тесту. Приклад: 

Відповідаючи на питання даного тесту, Ви хоча б раз збрехали? 

• Провокуючий контрольне запитання (ПКВ) 

 При зниженні інтересу до процедури проводять стимуляцію, струс опитуваного особи 

 Руйнують оборонний комплекс неправдивого суб'єкта, розхитують психологічну 

охоронну зону. 

 Змушують робити очевидні для опитуваного особи помилки, провокують застереження, 

витік інформації і т.п. 

приклади: 

• Ви розумієте, якщо Ви збрешете, то поліграф це обов'язково виявить? 

• У зв'язку з даними подією Вам є що приховувати? 

• Ви усвідомлюєте всю важливість результатів цієї перевірки для Вас? 

• Вашим показаннями можна довіряти на всі 100% 

• Що стосується даної проблеми, Ваша совість чиста? 

 

5. SKY - (підозрюєте, знаєте, ви) Використовуються самостійно або в кінці контрольних 

питань. 

S - Ви підозрюєте когось у крадіжці грошей? 

K - Ви точно знаєте хто вкрав гроші? 

Y - Гроші вкрали Ви? 

Зона конкретного завдання: 

0-Н1-S-K-Y-H2-З1-З2-З3- H2-Y-К S-Н4 
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методики 
1. Методика контрольних (прямих) питань 

• Причетні до встановлюваного події особи більш стурбовані ЗВ, ніж КВ, і дають на ЗВ 

більш виражені реакції. 

• Чи не причетні до встановлюваного події особи більш стурбовані КВ, ніж ЗВ, і дають на 

КВ більш виражені реакції. 

2. Методика приховується (непрямий, або тест піку напруги) 

• Причетні до події особи дадуть більш виражені реакції на справжні ознаки події, ніж на 

помилкові (вигадані). 

• Чи не причетні до події особи дають рівні реакції на всі питання, які для них рівноцінно 

нейтральні. 

 Тест використовується, коли поліграфологові точно відомі деталі злочину 

 Формат тесту: 0-УН-УН-УН-З -ун-УН, де 0 - нульовий (жертовний) питання, ун умовно 

нейтральний питання, а З єдиний в тесті значуще питання. 

 Обстежуваному особі запитальник дається читати для ознайомлення перед початком 

тестування. Тому людина може контролювати як порядок питань, так і їх зміст. 

 Зазвичай тест пред'являється 3-6 разів без зміни порядку питань. Зазвичай в розгорнутій 

формі пред'являються тільки перше питання, інші - вигляді простого перерахування ознак. 

 

Службові або допоміжні тести (НСТ): 

1. Настроювальна-стимулюючий тест: 

• Тест з гральними картами 

• Окремі тести на зображення, слова іціфри 

• Тест на колір 

• Тест на значиме ім'я 

• Комбінований тест з картками, що містять зображення, слово або цифру. 

2. Тест обов'язкового виявлення симптомокомплексу (товсе) 

формат товсе 

0-Н1 Н2 Н3- Н4-ЗВ - Н5- Н6- Н7- Н8 

де: 

0 - нульовий питання 

Н1, Н2, Н3 І.Д. - нейтральні питання 

ЗВ - значимий (перевірки) питання для визначення симтомокомплекс стресу. 

приклад: 

0. Вас звати Сергій? 

Н1. Зараз Ви знаходитесь в закритому приміщенні? 

Н2. Ви вчилися в середній школі? 

Н3. Ви іноді користуєтесь громадським транспортом? 

Н4. Ви закінчили економічний факультет? 

КВ. У бесіді зі мною Ви навмисно приховали що-небудь, що стосується сталася у Вас 

крадіжки грошей? 

Н5. Ви іноді дивитеся телевізор? 

Н6. Ви працюєте у відділі закупівель? 

Н7. Ви хоча б раз читали газету або книгу? 

Н8. Зараз денний час доби? 

 

Приклад положення товсе в ланцюзі тестування: 

НСТ - товсе - ПТ ПТ - ПТ - ПТ ПТ ТОВС- ПТ ПТ - ПТ - ПТ ПТ товсе - ПТ ПТ - ПТ - ПТ 

ПТ ... 

де: 

НСТ - налагоджувально-стимулюючий тест 
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Товсе - Тест обов'язкового виявлення симптомокомплексу 

ПТ перевірочні тести однією або різних методик 

 

Методики тестів контрольних питань 

 

Зона порівняння Клива Багстера 

Зоною порівняння в даному тесті називається жорстка тріада такого вигляду: 

К-З-К 

Максимальна довжина тесту - три тріади: 

 К-З-К-З-К-З-К 

 

SKY 

 

Методики американська: 

Структурною одиницею всіх методик досліджень із застосуванням поліграфа, нині 

використовуваних в США, є тест (сукупність питань, об'єднаних за певним логічного 

принципу). 

Американські методики поділяються на категорії залежно від вирішуваних завдань 

(одноаспектному або багатоаспектні, однозадачні або багатозадачні), за способом оцінки 

результатів (чисельний або клінічний підхід), за способом проведення тесту (стандартний, 

"мовчазних відповідей", "Так-тест"), за структурою тесту ( "зони порівняння" і "метод 

Рейда"), за типом питань (в класифікації, представленої нижче). 

Класифікація методик США за типом питань: 

1. Тести "виявлення знання" (тести "Піка напруги"); 

2. Тести "Перевірки істинності" (метод нейтрально-перевірочних питань); 

3. Змішані і комплексні методики; 

4. Скринінгові методики; 

5. Метод контрольних питань: 

• метод контрольних питань Рейда; 

• метод зон порівняння Бакстера; 

• методики на основі методу Рейда; 

• методики на основі методу зон порівняння Бакстера. 

В даний час до найбільш часто використовуваних в США методикам поліграфних 

досліджень відносяться: 

• методика контрольних питань можливої брехні штату Юта (UZCT); 

• методика комплексного порівняння зон Н. Гордона (IZCT); 

• Федеральний тест порівняння зон (FZCT); 

• модифікований тест загальних питань ВВС США (AFMGQT). 

При прийомі співробітників на роботу в США найбільш популярні: 

• скринінгова методика з питаннями спрямованої брехні (DLST); 

• скринінгова методика правоохоронних органів (LEPET). 

Згідно результатів мета-аналізу, опублікованого в 2012 році, достовірними були визнані 

наступні методики: 

1. Модифікований тест загальних питань ВВС США (AFMGQT); 

2. "Фаза-ви" методу порівняння зон Бакстера (BUPT); 

3. Тест "Виявлення винного знання" (CIT); 

4. Тест "На шпигунів / саботаж (DLST); 

5. Скринінговий тест спрямованої брехні "(TES); 

6. Федеральний метод "Фаза-ви" (FUPT); 

7. Федеральний метод зон порівняння (FZCT); 

8. Методика комплексного порівняння зон - одноаспектному (IZST); 

9. Четирёхтрековий тест порівняння зон Матті (MQTZCT); 
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10. Тест порівняння зон Юти - трьох питальний (UZCT). 

При цьому, спеціальний комітет по обгрунтованим технікам, який проводив мета-

аналітичне дослідження, підкреслює, що його результати не є обов'язковими до виконання 

або політикою стандарту. 

 

Характеристики РИФ, КРИС, БАР'ЄР 

 


