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У посібнику визначаються основні принципи і порядок проведення 

психофізіологічних досліджень з використанням поліграфа (ПФІ) в 

вигляді системи приписів (категоричних або альтернативних), 

регламентують діяльність фахівця-поліграфолога за рішенням 

поставлених перед ним службових 

задач. 

теоретичне 

і 

експериментальне обгрунтування науково-практичних рекомендацій, 

викладених в посібнику, в повному обсязі міститься в спеціальній 

літературі. 

Посібник підготовлено в ході науково-дослідної роботи, 

виконаної співробітниками Академії управління МВС Росії по заявці 

БСТМ МВС Росії (План наукового забезпечення діяльності органів внутрішніх 

справ і ВВ 

МВС Росії на 2008 р п. 5.3.1). У розробці посібники та експертну грошову 

оцінку 

проміжних 

результатів 

дослідження 

брали участь 

досвідчені 

фахівці з використання поліграфа в оперативно-розшукової 

діяльності, судочинстві та регулюванні трудових відносин. В 

робочу групу експертів увійшли співробітники (діючі або 

що знаходяться в запасі) МВС, ФСБ, МО, СЗР, ФСКН, ФСВП Мін'юсту 

Росії, а також викладачі провідних державних освітніх 

установ країни. 

Посібник призначений для використання в діяльності 



 

фахівців-поліграфологів правоохоронних органів Російської 

Федерації. 

Склад робочої групи з підготовки Єдиних вимог до порядку 

проведення психофізіологічних досліджень з використанням поліграфа: 

Мірошников Борис Миколайович (керівник), генерал-полковник міліції 

Алексєєв Андрій Вікторович, полковник 

Бойков Володимир Михайлович, полковник медичної служби 

Бивальцева Тетяна Петрівна, підполковник міліції 

Жбанкова Ольга Володимирівна, полковник медичної служби, кандидат 

медичних наук 

Ігнаткін Володимир Миколайович, полковник поліції, кандидат медичних наук 

Захарова Світлана Іванівна, майор міліції 

Коміссарова Ярослава Володимирівна, кандидат юридичних наук, доцент 
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Пеленіцин Олександр Борисович, полковник 

Сошників Олександр Петрович, підполковник 

Федоренко Віктор Миколайович, полковник поліції, кандидат біологічних наук 

Шапошникова Вікторія Вікторівна, майор поліції 

 
Page 3 

Детектор брехні, ціна, послуги, перевірка, тестування, пройти, поліграфолог 

3 

ЗМІСТ: 

Стор. 

Вступ 

4 

1. 

Основні поняття 

5 

2. 

Принципи організації і проведення ПФІ 

6 

3. 

Завдання, які вирішуються при проведенні ПФІ 

6 

4. 

Загальні умови організації і проведення ПФІ 

7 

5. 

Обов'язки поліграфолога 

9 

6. 

Вимоги, що пред'являються до приміщень для проведення ПФІ 

10 



 

7. 

етапи ПФИ 

11 

8. 

Підготовка до проведення ПФІ 

11 

9. 

передтестова бесіда 

12 

10. 

Інструктаж щодо порядку проведення тестування на поліграфі 

16 

11. 

установка датчиків 

17 

12. 

Тестування на поліграфі (загальна характеристика) 

19 

13. 

Установчий (стимуляційних-адаптирующий) тест 

23 

14. 

Методика контрольних питань 

24 

15. 

Методика виявлення прихованої інформації 

33 

16. 

Допоміжні методики, використовувані при проведенні ПФІ 

36 

16.1. Методика перевірочних і нейтральних питань 

36 

16.2. Тест «мовчазних відповідей» 

38 

16.3. «Так-Ні» тест 

38 

16.4. Тест «пошуку піку напруги» 

39 

17. 

Проведення ПФИ повторно 

40 

18. 

Виявлення протидії процедурі ПФИ 

41 

19. 

Обробка та аналіз результатів тестування на поліграфі 



 

48 

20. 

заключне співбесіду 

53 

21. 

Підготовка висновку за результатами ПФИ 

56 

22. 

залучення перекладача 

57 

висновок 

61 

 
Page 4 

Детектор брехні, ціна, послуги, перевірка, тестування, пройти, поліграфолог 

4 

Вступ 

Багаторічний досвід практичного застосування поліграфа в різних 

країнах світу сприяв формуванню декількох теорій, 

обгрунтовують принципову можливість його використання з метою 

перевірки 

повідомляється 

людиною 

інформації. 

закономірності 

психофізіологічного реагування людини при впливі на нього 

подразників різної значимості (стимулів) в даний час добре 

вивчені. Тому цілеспрямоване створення в ході ПФИ умов, 

сприяють актуалізації слідів пам'яті з урахуванням особливостей 

емоційного реагування обстежуваного, є запорукою успішного 

проведення ПФІ. 

Цей посібник покликаний забезпечити єдиний науково-методичний 

підхід до проведення ПФІ, сприяти підвищенню надійності і 

результативності прикладних досліджень із застосуванням поліграфа, а 

також запобігання використання на практиці науково не обгрунтованих 

і не апробованих методів. З безлічі відомих сьогодні прийомів 

проведення ПФІ в посібнику розглядаються лише найбільш повно 

враховують специфіку застосування поліграфа на практиці, яка, 

перш за все, полягає в тому, що в розпорядженні ініціатора і виконавця 

(поліграфолога) є вкрай мало достовірної інформації про 

обстежуваному, причому, джерелом більшості відомостей, як правило, 

є він сам. 

У посібнику докладно описуються такі методики проведення 

ПФИ: 

• «методика перевірочних і нейтральних питань», орієнтована на 

попередню оцінку ступеня обізнаності обстежуваного особи по 



 

усіх тем, що цікавлять ініціатора; 

• «методика контрольних питань», орієнтована на отримання висновку 

про ступінь інформованості обстежуваного по одній темі, з числа 

цікавлять ініціатора; 

• «методика виявлення прихованої інформації», орієнтована на 

підтвердження висновку про обізнаність обстежуваного за однією з тем 

за рахунок виявлення ступеня його інформованості по деталізуючим 

тему обставинам. 

Крім того, в посібнику розглядається ряд допоміжних прийомів 

проведення ПФІ, які можуть бути використані в разі потреби 

при наявності відповідних умов. 

Однак, слід пам'ятати, що універсальної методики проведення 

ПФИ, однаково придатною для ефективного застосування в будь-яких 

ситуаціях, що складаються на практиці, не існує. вищевказані 
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методики мають свої переваги і недоліки. У зв'язку з цим при 

проведенні кожного конкретного дослідження доцільно використання 

прийомів, передбачених різними методиками. 

1. Основні поняття 

Психофізіологічне дослідження з використанням поліграфа 

(ПФІ) - процедура застосування спеціальних знань, сполучена з 

використанням технічних засобів, які не завдають шкоди життю та 

здоров'ю людей, які не завдають шкоди навколишньому середовищу, 

забезпечує 

здійснення 

аналізу 

(оцінки) 

динаміки 

психофізіологічних реакцій обстежуваної особи у відповідь на пропоновані 

стимули, з метою перевірки інформації, повідомленої обстежуваним. 

Поліграф - технічний пристрій, що дозволяє відстежувати 

динаміку психофізіологічних реакцій обстежуваної особи у відповідь на 

запропоновані стимули за рахунок переведення фізіологічних показників 

активності дихальної, серцево-судинної системи, електричної 

активності шкіри і т.д. в електричні сигнали, які відображаються у вигляді 

графіків. 

Тестування на поліграфі - основний етап ПФИ, який передбачає 

пред'явлення обстежуваному особі стимулів, об'єднаних в тести в особливому, 

методично обумовленому порядку, поєднане з використанням 

поліграфа. 

Обстежуваний - фізична осудна особа, яка добровільно 

приймає рішення про проходження процедури ПФИ, яке підтвердило в 

письмовій формі свою згоду на участь в ПФІ. 



 

Поліграфолог - особа, що пройшла спеціальну підготовку в області 

інструментальної «детекції брехні» із застосуванням поліграфа і має 

документ державного зразка, який засвідчує його право на ведення 

професійної діяльності в даній сфері. 

Ініціатор - юридична або фізична особа, з чиєї ініціативи 

проводиться ПФИ. 

Висновок поліграфолога за результатами ПФИ - надається 

ініціатору в письмовому вигляді судження фахівця з питань, 

поставленим ініціатором на його дозвіл. 

Матеріали ПФИ - висновок поліграфолога; перелік питань, 

заданих обстежуваному особі в процесі тестування на поліграфі; 

поліграми; аудіо- та (або) відеозаписи, зроблені в ході ПФИ. 
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2. Принципи організації та проведення ПФІ 

Проведення ПФИ ґрунтується на принципах законності, дотримання 

прав і свобод людини і громадянина, а також незалежності фахівця, 

проводить ПФИ, об'єктивності, всебічності і повноти досліджень, 

що проводяться з використанням сучасних досягнень науки і техніки. 

ПФИ здійснюється з дотриманням принципів гласності та 

добровільності, які виражаються в завчасне повідомленні 

обстежуваного особи про можливість, терміни, цілі та порядок проведення ПФІ, 

що передбачає отримання від обстежуваного особи письмової заяви 

про його згоду (незгоду) на участь в ПФІ. 

Забороняється здійснення дій, що принижують честь обстежуваного 

особи, його людську гідність чи створюють загрозу для його життя 

і здоров'я, а також примушування до давання згоди на участь в ПФІ. 

Відмова від участі в ПФІ не може служити підставою для прийняття 

будь-яких заходів, які б права обстежуваного, передбачені 

чинним законодавством, і не є свідченням приховування 

особою запитуваної інформації. 

Інформація, отримана в процесі проведення ПФІ, а також 

що міститься в матеріалах ПФИ, не підлягає розголошенню без згоди 

обстежуваного, за винятком випадків, передбачених діючими 

нормативними актами. 

Умови зберігання і використання матеріалів ПФИ повинні 

виключати можливість їх втрати, перекручування або несанкціонованого 

доступу до них. 

3. Завдання, які вирішуються при проведенні ПФІ 

Метою ПФИ є перевірка інформації, що повідомляється обстежуваним особою 

інформації. 

Досягнення мети забезпечується шляхом послідовного рішення 

ряду завдань: 

• по актуалізації образів, що зберігаються в пам'яті обстежуваного особи (в тому 



 

числі за рахунок пред'явлення стимулів, в певному порядку 

підібраних і систематизованих); 

• аналізу (оцінки) динаміки психофізіологічних реакцій обстежуваного 

у відповідь на запропоновані стимули; 

• виділення сукупності стимулів, які є значущими для обстежуваного; 

• визначення ступеня інформованості обстежуваної особи про подію 

(його деталях), що послужив приводом для проведення ПФІ. 
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Залежно від які підлягають вирішенню завдань ПФИ може 

проводитися: 

• при здійсненні оперативно-розшукової діяльності відповідно до 

вимогами 

законодавства 

Російської 

Федерації, 

регламентує даний вид діяльності; 

• при здійсненні судочинства відповідно до вимог 

процесуального законодавства Російської Федерації; 

• при надходженні на військову службу і її проходження відповідно до 

вимогами законодавства Російської Федерації; 

• при регулюванні трудових та інших, безпосередньо пов'язаних з ними, 

відносин відповідно до вимог трудового законодавства та 

нормативних 

актів, 

регламентують 

окремі 

сфери 

життєдіяльності суспільства. 

Так як ПФИ є одним з елементів комплексної перевірки 

інформації, що повідомляється обстежуваних, отримані при його проведенні 

відомості підлягають оцінці уповноваженими на те особами за спільними 

правилами, 

встановленим 

чинним 

законодавством, 

НЕ 

що дозволяє надавати відомостями, отриманими з якого б то не було 

джерела, пріоритетне значення. 

4. Загальні умови організації і проведення ПФІ 

Організаційне забезпечення ПФИ на всіх стадіях його проведення 

здійснює ініціатор. 

ініціатор 

в 



 

порядку, 

передбаченому 

чинним 

законодавством, надає поліграфологові інформацію і матеріали, 

необхідні для проведення ПФІ, характер і обсяг яких визначає 

поліграфолог. 

Терміни проведення ПФІ визначаються поліграфологом спільно з 

ініціатором з урахуванням часу, необхідного для підготовки та проведення 

ПФИ. 

З метою забезпечення якості діяльності, незалежно від обсягу 

підлягають вирішенню завдань, поліграфологові не рекомендується тестувати 

на 

поліграфі більше двох осіб в день. 

На ініціатора покладається обов'язок із забезпечення прибуття 

особи, щодо якої планується проведення ПФІ, у встановлений 

час і місце, а також щодо забезпечення безпеки проведення ПФІ. 

У разі присутності при проведенні ПФІ ініціатор повинен строго 

слідувати отриманим від поліграфолога інструкціям, не втручатися в його 
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дії, не робити будь-яких зауважень чи заяв без узгодження з 

поліграфологом. 

З метою підвищення результативності ПФИ його слід проводити в 

умовах, що виключають спілкування обстежуваного з особами, безпосередньо 

Без функціонування в організації і проведенні дослідження. рішення про 

присутності в приміщенні, в якому проводиться ПФИ, інших осіб крім 

поліграфолога і обстежуваного особи приймається поліграфологом спільно 

з ініціатором відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

Оптимальна тривалість процедури становить від 2 до 4 годин. 

При великому обсязі завдань, поставлених на дозвіл поліграфолога, 

ПФИ слід проводити поетапно, бажано в різні дні. тестування на 

поліграфі доцільно проводити в першій половині дня (після гарного 

сну і легкого сніданку обстежуваного). Вкрай небажано проводити 

тестування після 18 годин і категорично забороняється проводити 

тестування в нічний час доби (з 22 до 6 годин). 

ПФИ не проводиться: 

• щодо осіб молодше 14 років (обстеження особи старше 14 років, але не 

досягла 16-річного віку, здійснюється лише за наявності 

письмової згоди законного представника цієї особи; при 

проведенні ПФІ щодо неповнолітнього, який не досяг 

віку 16 років, участь педагога чи психолога обов'язково); 

• при фізичному або психічному виснаженні суб'єкта, а також якщо 

суб'єкт знаходиться в стані сонливості або неконтрольованого 



 

перезбудження, не може координувати свої рухи і т.п .; 

• при наявності у фахівця інформації про психічне захворювання або 

розладі обстежуваного, а також в разі загострення захворювання, 

пов'язаного з порушенням серцево-судинної або дихальної 

діяльності; 

• в разі наявності у фахівця інформації про вживання особою 

сильнодіючих психоактивних речовин (наприклад, наркотичних 

коштів або 

сильнодіючих лікарських препаратів) або 

наявних явних ознаках вживання названих речовин; 

• знаходження обстежуваного в стані алкогольного або наркотичного 

сп'яніння; 

• наявності даних про вагітність обследуемой (друга половина періоду 

вагітності); 

• з метою прогнозування дій обстежуваного особи або його намірів, 

не підкріплених конкретними діями; 

• в разі, якщо поліграфолог знаходиться в службовій або іншій залежності 

від обстежуваного особи, а також за наявності інших обставин, що дають 
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підставу вважати, що поліграфолог особисто, прямо чи побічно, 

зацікавлений в необ'єктивному результаті ПФИ. 

При наявності причин, що перешкоджають проведенню ПФИ, дослідження 

призупиняється. Питання про його відновлення вирішується поліграфологом 

спільно з ініціатором залежно від можливості усунення причин, 

перешкоджають проведенню ПФИ. 

При проведенні ПФІ може здійснюватися аудіо-, відеозапис в 

встановленому чинним законодавством порядку. 

5. Обов'язки поліграфолога 

Поліграфолог зобов'язаний: 

• проводити ПФИ тільки при наявності письмової згоди обстежуваного 

особи; 

• ознайомити обстежуваного з питаннями, які будуть йому задані в ході 

тестування на поліграфі; 

• припинити проведення тестування на поліграфі в разі погіршення 

самопочуття обстежуваного в ході тестування; відмови обстежуваного від 

продовження тестування; недотримання обстежуваним інструкцій 

поліграфолога, обумовлених методичних вимог до 

проведення ПФІ; 

• дати на вимогу ініціатора роз'яснення по технології і організації 

проведення ПФІ; 

• уявити ініціатору висновок за результатами ПФИ і матеріали 

ПФИ (при необхідності); 

• зберігати в таємниці інформацію, яка стала йому відома у зв'язку з 



 

проведенням ПФИ, за винятком випадків, коли передача такої 

інформації здійснюється відповідно до законодавства 

Російської Федерації. 

Поліграфолог повинен: 

• знати основи психофізіології та професійно володіти основними 

методиками проведення ПФІ; 

• вміти професійно поводитися з поліграфом, на якому проводиться 

дослідження; 

• вільно володіти мовою, на якому проводиться ПФИ при роботі без 

перекладача (при необхідності - елементами спеціальної 

термінології, сленгу, жаргону); 

• можливість висловити свої думки при обговоренні питань з обстежуваних 

(пояснюючи що-небудь, говорити по суті, уникаючи вживання 

малозрозумілих для обстежуваного професійних термінів); 
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• проявляти наполегливість і не випускати з своїх рук ініціативу під час 

проведення дослідження; 

• припиняти багатослівність, домагатися від обстежуваного коротких, але 

змістовних відповідей на поставлені запитання; 

• бути пильним і виявляти значущі зміни в поведінці 

обстежуваного; 

• творчо змінювати тактику проведення ПФІ відповідно до 

обстановкою, що надходить інформацією або динамікою стану 

обстежуваного; 

• проявляти витримку і такт, доброзичливість і шанобливе 

відношення до обстежуваного; створювати ділову, але в той же час 

спокійну і довірчу атмосферу протягом усього 

дослідження; 

• бути охайно одягненим, своїми діями і виглядом демонструвати 

високий рівень професіоналізму; 

• приступати до дослідження в хорошому фізичному і психічному 

стані. 

6. Вимоги, що пред'являються до приміщень для проведення ПФІ 

Приміщення, призначене для проведення ПФІ, має відповідати 

вимогам забезпечення безпеки при проведенні дослідження. 

Бажано, щоб площа приміщення була 10-12 кв.м, висота 

стелі не менше 2,5 м; температура - в межах 20 ° -24 ° С, вологість 70-80%; 

рівень зовнішніх шумів - мінімальним, освітлення - комфортним, 

вентиляція - ефективною. Приміщення повинно бути обладнане 

електричними розетками. 

Інтер'єр приміщення повинен бути скромним, з мінімальним 

кількістю меблів і сторонніх предметів: в приміщенні повинен бути 

стіл для оформлення документів і розміщення поліграфа, два або три стільці. 



 

Бажано, щоб стілець, на якому сидить обстежуваний, мав великі 

підлокітники для зручного розташування рук з датчиками і стояв так, 

щоб обстежуваний під час тестування на поліграфі не бачив 

поліграфолога і прилад. 

При виборі приміщення слід передбачати, при можливості, 

наявність поруч туалетної кімнати. 

Ступінь придатності приміщення для проведення ПФІ визначається 

поліграфологом. 
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7. Етапи ПФИ 

Кожен захід з проведення ПФІ складається з наступних 

етапів: 

• підготовка до ПФИ; 

• передтестова бесіда поліграфолога з обстежуваних; 

• інструктування обстежуваного по порядку проведення тестування на 

поліграфі і установка датчиків; 

• тестування на поліграфі; 

• попередня оцінка отриманих даних ПФИ; 

• заключне співбесіду; 

• остаточна обробка та аналіз результатів; 

• підготовка висновку. 

8. Підготовка до проведення ПФІ 

На етапі підготовки до проведення ПФІ відбувається конкретизація 

цілей і завдань дослідження, визначаються терміни і місце його проведення. 

Поліграфолог ознайомлюється з наданими в його 

розпорядження матеріалами; при необхідності витребує додаткові 

матеріали від ініціатора. Вибирає матеріал для підготовки тестів. 

Підбирається і готується приміщення для проведення ПФІ (при 

необхідності - спільно з ініціатором). 

За місцем проведення дослідження встановлюється і налаштовується 

обладнання: поліграф, комп'ютер, звуко- і / або відеозапису 

апаратура (при необхідності). 

З урахуванням цілей і завдань ПФИ, процесуального статусу обстежуваного 

забезпечується безпека проведення дослідження. 

ПФИ, в залежності від ситуації, може проводитися з 

попереднім повідомленням обстежуваного про дату, мету і підстави його 

проведення або без завчасного повідомлення - з отриманням 

згоди обстежуваного на участь в ПФИ безпосередньо перед початком 

тестування на поліграфі. 

У першому випадку у добросовісного обстежуваного з'являється час, 

щоб впоратися зі своїми побоюваннями (якщо такі виникнуть) 

щодо самого факту дослідження і усвідомити необхідність свого 

участі в ньому, тоді як у обстежуваного, свідомо приховує 



 

цікаву для ініціатора інформацію, звістка про майбутню участь в 

тестуванні на поліграфі може посилити страх викриття. Таким 
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чином попереднє повідомлення обстежуваного про проведення ПФІ 

сприятиме підвищенню точності висновків за його результатами. 

У той же час треба враховувати, що недобросовісний обстежуваний 

може скористатися відстрочкою в цілях отримання інформації про тактику 

протидії процедурі ПФИ і вироблення найбільш вигідною для нього 

лінії поведінки. Тому рішення про доцільність завчасного 

повідомлення обстежуваного про ПФІ має прийматися в кожному випадку 

індивідуально. 

З урахуванням вимог чинного законодавства ПФИ може 

проводитися як з роз'ясненням обстежуваному в повному обсязі цілей і 

підстав перевірки, так і в умовах легендування справжніх причин її 

проведення. 

9. Передтестова бесіда 

На даному етапі доцільно обговорити з обстежуваних питання 

першого тесту з числа підготовлених для пред'явлення в ході 

тестування на поліграфі. Обстежуваному пояснюється, що тест буде 

озвучений (пред'явлено) кілька разів поспіль (від 3 до 5), питання будуть одні і 

ті ж, тільки порядок їх пред'явлення буде змінюватися. Крім того, 

роз'яснюється, що тестів буде кілька, і питання кожного тесту будуть 

попередньо обговорюватися з обстежуваних. 

Після закінчення обговорення питань першого тесту обстежуваний 

повідомляється, що тестування починається з установочного тесту 

(Синоніми: стим-тест, який стимулює, стимуляційних-адаптирующий, 

ознайомлювальний тест). На цьому передтестова бесіда закінчується. 

У процесі бесіди можуть виникнути такі ситуації, що вимагають 

уваги поліграфолога: 

1. Досліджуваний повністю байдужий до факту проведення ПФІ та його 

результатами, пасивний і фізіологічно ареактівен. поліграфолог повинен 

з'ясувати причини такої поведінки обстежуваного, і прийняти 

відповідних заходів, в залежності від того, чи мають ці причини 

об'єктивний (наприклад, погане самопочуття обстежуваного) або 

суб'єктивний (нерозуміння обстежуваним значимості) 

характер. 

2. Обстежуваний перезбуджена. Зазвичай правильно побудована бесіда, 

спрямована на локалізацію та усунення причин хвилювання, досить 

швидко знижує рівень збудження у добросовісного обстежуваного, 

тоді як у осіб, свідомо дають неправдиві свідчення, він може 
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підвищитися настільки, що людина сама прийме відповідне рішення і 

повідомить достовірну інформацію. 

3. Обстежуваний знаходиться в стані гніву в зв'язку з пропозицією 

брати участь у проведенні ПФІ і демонструє негативне ставлення до 

поліграфологові. Використовуючи прийоми психологічного впливу 

(Наприклад, роз'яснюючи підозрюваному в скоєнні злочину, що 

ПФИ проводиться в його ж інтересах з метою відвести від нього 

необгрунтовані підозри), поліграфолог повинен спробувати переконати 

обследуемого в необходимости сотрудничества. В противном случае 

исследование надо прекратить. 

Структура и содержание предтестовой беседы могут меняться в 

зависимости от ситуации, в которой проводится ПФИ. Оптимальная 

продолжительность предтестовой беседы полчаса-час (беседа не должна 

затягиваться более, чем до полутора часов). 

Во время беседы полиграфолог не должен выражать недоверия 

обследуемому или превращать беседу в допрос. Надо непредвзято оценивать 

сообщаемую обследуемым информацию, не пытаясь, используя ее, уличить 

обследуемого во лжи на данном этапе ПФИ (как правило, полиграфолог 

обсуждает появление реакций обследуемого, не согласующихся с ранее 

сообщенной им информацией, предоставляя обследуемому право объяснить 

их появление, после окончания тестирования на полиграфе). 

В ходе беседы запрещается: 

• відхилятися від основної теми і обговорювати сторонні, які не мають 

ставлення до ПФИ питання; 

• встановлювати датчики на тілі обстежуваного аж до завершення 

бесіди. 

Передтестова бесіда проводиться з кожним з обстежуваних. 

Індивідуальній бесіді може передувати бесіда з групою осіб за 

загальних питань організації і проведення ПФІ: 

• потенційні обстежувані знайомляться з метою дослідження; 

• їм роз'яснюються правові основи проведення ПФІ, порядок його 

проведення та особливості використання поліграфа; 

• уточнюються фактори, що перешкоджають проведенню ПФИ, і приймаються 

заходи з метою попередження можливої протидії процедурі; 

• в письмовій формі фіксується згода на участь в ПФИ або відмова від 

проходження процедури. 

Якщо при проведенні ПФІ передбачається психологічне 

тестування обстежуваного, в тому числі по особистісним якостям, то таке 

тестування проводиться до або після ПФИ, але не під час передтестової 

бесіди. 
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10. Інструктаж щодо порядку проведення тестування на поліграфі 



 

Після закінчення передтестової бесіди з обстежуваних проводиться 

інструктаж щодо порядку проведення тестування на поліграфі. 

На час інструктажу (якщо передтестова бесіда і тестування 

проводяться в різних кімнатах або ж в одній, але за різними робочими 

столами) поліграфолог може пересісти в крісло, призначене для 

обстежуваного на період тестування, а обстежуваного попросити встати 

навпаки (збоку від поліграфолога). 

Приблизний зміст інструкції для обстежуваного: 

«Під час тестування на поліграфі Ви будете сидіти на цьому місці. 

Влаштовуйтеся зручніше. На правій руці у Вас буде манжета для 

вимірювання тиску, на пальцях лівої руки - датчик реєстрації 

потовиділення. Ноги поставте, як Вам буде зручно, так щоб підошва 

взуття повністю спиралася на підлогу (НЕ схрещуючи, що не підгинаючи під 

себе, 

також не можна класти ногу на ногу). Дивитися будете перед собою, розсіяним 

поглядом - не фіксується погляд на чому-небудь. Пильно в одну точку 

дивитися не потрібно - це важко, люди при цьому швидко втомлюються. можете 

дивитися вище, нижче, як Вам буде зручно. Але голову, коли я буду задавати 

питання, а Ви - на них відповідати, слід тримати спокійно, без рухів: чи не 

кивайте, відповідаючи «так»; не качайте головою з боку в бік, відповідаючи 

«Немає». Не треба робити глибокі вдихи і різкі видихи, намагайтеся не 

покахикувати. Однак, якщо Вам все ж захочеться кашлянути або чхнути - 

будь ласка, не соромтеся, Ви - жива людина. Попереджати мене не 

треба - просто відкашлявся, і ми продовжимо нашу роботу. 

В цілому інструкція проста: «Сидимо спокійно, розслаблено. дивимося 

розсіяним поглядом перед собою, очі повністю не закриваємо (а то 

заснете). Дослухали до кінця питання і відповіли: «так» або «ні». Усе 

питання Вам будуть відомі та зрозумілі. Не потрібно відповідати «так, 

звичайно» 

або «ні, ніколи». Просто - «так» чи «ні». По ходу тестування не треба 

коментувати питання. Якщо у Вас виникне така потреба - зробите 

це відразу після закінчення тесту. Так, що сидимо спокійно, розслаблено, 

відповідаємо на питання і намагаємося не робити навіть дрібних рухів пальцями 

або головою. В іншому випадку у мене будуть перешкоди, нам доведеться 

повторювати питання зайвий раз, ми будемо довго працювати, Ви втомитеся »». 

Інструкція дається рівним, впевненим, тихим голосом, без 

перерв і без будь-яких обговорень з обстежуваних. 

11. Установка датчиків 
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Установка датчиків на тілі обстежуваного проводиться після 

завершення інструктажу (поліграф і датчики повинні завжди мати 

охайний вигляд). 

Перед установкою датчиків обстежуваному пропонується відвідати туалет 



 

(Якщо в цьому є необхідність), покурити (якщо він є завзятим 

курцем) або попити води. Якщо руки у обстежуваного холодні, 

бажано запропонувати йому вимити руки теплою водою з милом. попросити 

зняти піджак, краватку і наручний годинник, відключити мобільний телефон. 

Датчики рекомендується зміцнювати в наступній послідовності: 

1. На вказівний і безіменний пальці лівої руки (в тому випадку, якщо 

робочою рукою є права), попередньо протерті серветкою, 

змоченою спиртовим розчином, з образівом (або без такого), 

зміцнюються два металеві електроди для реєстрації шкірно 

гальванічної реакції (КГР). Для поліпшення контакту шкіри з 

електродом можна застосовувати електропровідний гель. 

2. Датчик фотоплетізмограмми (ФПГ), призначений для реєстрації 

реакції периферичних судин, встановлюється на середній або 

безіменний палець руки. 

3. На плече іншої руки встановлюється манжета сфигмоманометра для 

вимірювання артеріального тиску (АТ). Для підвищення комфортності 

манжета встановлюється поверх рукава сорочки. 

4. Пояси датчиків дихання зміцнюються навколо тіла обстежуваного 

відповідно на рівні верхньої межі живота і на грудях вище лінії 

сосків. 

5. Під ніжки крісла, на якому буде сидіти обстежуваний, може бути 

заздалегідь встановлений датчик рухової активності (ДА). подібний 

датчик може бути виконаний іншим чином (наприклад, у вигляді підкладки 

на сидінні крісла). 

Температура датчиків КГР і ФПГ повинна зрівнятися з температурою 

тіла обстежуваного до того, як почнеться пред'явлення тестів. Саме 

тому ці датчики, по можливості, встановлюються першими, щоб 

було достатньо часу для процесу вирівнювання температури. 

Одночасна реєстрація сигналів датчиків ФПГ і АТ не є 

обов'язковою. Досить одного з показників, наприклад, АТ. найчастіше 

використання ФПГ може бути краще: у обстежуваного НЕ 

виникає відчуття дискомфорту (через те, що для реєстрації АТ 

потрібно накачувати манжету сфигмоманометра); снижется ймовірність 

спотворення з цієї причини інших фізіологічних показників, в 

Зокрема, КДР; зменшується ризик зворотного спотворює впливу з 
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боку дихання на результати контролю за діяльністю серцево 

судинної системи. 

Реєстровані фізіологічні показники на діаграмної стрічці 

або екрані монітора комп'ютера пропонується розподіляти по каналах 

поліграфа в наступному порядку (зверху вниз): 

1 - дихання (датчик, розташований в області грудей) 

2 - дихання (датчик, розташований в області діафрагми) 



 

3 - КГР 

4 - АТ 

5 - ФПГ 

6 - ТАК 

7 - позначка питань і відповідей (від мікрофона контролю акустики 

приміщення або вручну). 

Не рекомендується висновок на діаграмну стрічку або екран монітора 

більше 7 інформаційних каналів, так як це ускладнює роботу 

поліграфолога щодо прийняття рішення в режимі реального часу і, 

відповідно, створює труднощі для коригування тактики проведення 

дослідження. 

Поліграфолог повинен встановлювати датчики на тілі обстежуваного 

швидко і впевнено, по ходу даючи короткий опис їх призначення, але не 

вдаваясь в детали. Закрепив датчики, полиграфолог интересуется у 

обследуемого, не создают ли они дискомфорт и, в случае необходимости, 

устраняет его. 

Подробное объяснение принципа работы полиграфа дается после 

установки всех датчиков. Полиграфолог обязан ответить на все вопросы, 

которые могут возникнуть у обследуемого в отношении полиграфа и ПФИ. 

При этом также не следует вдаваться в детали. Давать пояснения нужно 

лаконично, 

НЕ 

используя 

специальных 

терминов 

(например, 

предпочтительнее говорить «потоотделение», а не «КГР» или «кожно- 

гальваническая реакция»). 

После укрепления датчиков и ответов на вопросы обследуемого 

полиграфолог включает прибор, проводит его окончательную проверку и 

настройку, производит контрольную запись физиологических показателей. В 

целях исключения повреждения полиграфа работа на нем должна 

здійснюватися в повній відповідності з технічної інструкцією, 

додається до приладу. 

12. Тестування на поліграфі (загальна характеристика) 
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тестування 

на 

поліграфі 

передбачає 

пред'явлення 

обстежуваному особі стимулів, об'єднаних в тести в особливому, методично 

обумовленому порядку. Тести попередньо обговорюються з обстежуваних. 



 

Перед пред'явленням чергового тесту слід переконатися, чи правильно 

зрозумів обстежуваний сенс обговорених питань. 

Тест, в залежності від використовуваної методики, може містити від 5 

до 15 питань. Поліграфолог ставить питання рівним, помірно гучним, 

монотонним голосом, уникаючи інтонаційних акцентів. інтервал між 

озвучувати питаннями, в середньому, становить 25-30сек. пред'явлення 

кожного наступного питання допускається тільки після того, як 

припинилася реакція на попереднє запитання. 

безпосередньо 

перед 

пред'явленням 

наступного 

тесту 

поліграфолог кожен раз дає інструкцію обстежуваному сидіти спокійно, 

не рухатися, дивитися прямо перед собою і відповідати на всі питання 

правдиво і однозначно - «так» чи «ні». Ні за яких обставин 

поліграфолог не повинен давати інструкцію обстежуваному - «ні про що не 

думати під час тесту ». Навпаки, можна попросити обстежуваного 

зосередитися на тестуванні і уважно слухати питання, незважаючи 

на те, що вони повторюються. 

Після пред'явлення останнього питання тесту поліграфолог оголошує 

перерву на 1-2 хвилини. 

Кожен тест слід пред'являти 3-5 разів. послідовність 

питань в тесті при цьому може змінюватися в залежності від того, яка 

методика використовується. В інтервалах між пред'явленням одного і того 

ж тесту поліграфолог може поцікавитися у обстежуваного, які 

питання і чому викликали у нього незадоволення або занепокоєння, а 

також, якщо необхідно, пропонує переформулювати їх більш 

прийнятним для обстежуваного чином. 

В процесі озвучування питань і реєстрації реакцій обстежуваного 

при відповіді на них (з метою спрощення подальшого аналізу і 

інтерпретації поліграм як самим поліграфологом, так і іншими 

фахівцями) поліграфологові слід робити позначки на поліграми, 

вказуючи: 

• межі кожного питання (іншого іншого тривалого 

подразника); 

• порядковий номер питання; 

• відповіді обстежуваного «так» або «ні», відповідно; 

• початок пред'явлення тесту і його порядковий номер; 

• завершення пред'явлення тесту; 

• момент центрування графіка; 

• зміна посилення в каналі поліграфа; 
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• руху обстежуваного, глибокий вдих, різкий видих, кашель, чхання, 

шмигання носом, позіхання, гикавка, зміна інтонації голосу при відповіді і 

т.п .; 

• зовнішній шум; 

• тиск повітря в манжеті і опір шкіри до і після 

пред'явлення тесту. 

У процесі пред'явлення тестів необхідно постійно стежити за 

якістю реєстрації фізіологічних показників і за станом 

датчиків. Особливу увагу треба звертати на манжету сфигмоманометра: вона 

не повинна стосуватися грудної клітини, тиск в ній завжди має залишатися 

постійним. Якщо обстежуваний скаржиться на дискомфорт, створюваний 

манжетою, її слід перенести на іншу руку, відповідно помінявши на 

руках становище датчиків, або замінити пальцевим датчиком тиску або 

датчиком фотоплетізмограмми. У той же час поліграфолог не повинен сам 

задавати питань про дискомфорт, пов'язаний з манжетою, щоб 

штучно не спровокувати його появу. 

При появі у обстежуваного ознак дратівливості або гніву 

(Наприклад, при появі різких і гучних відповідей) слід припинити 

тестування і пояснити обстежуваному ще раз мета і сенс всієї 

процедури, нагадавши, що подібні відповіді призводять до спотворення реакцій 

«Не на його користь». Тестування також переривається, якщо обстежуваний з 

самого початку безперервно рухається, кашляє і т.д. Він ще раз 

попереджається про необхідність суворого дотримання інструкцій 

поліграфолога. Всі коментарі слід робити тільки після завершення 

пред'явлення тесту, тому що поява артефактів може свідчити про 

протидії обстежуваного процедурі. 

У разі, коли в процесі тестування у обстежуваного наростає або 

зберігається стійке стан емоційної напруги, і він інтенсивно 

реагує практично на всі питання, доцільно змінити порядок 

дослідження і пред'явити довгий перелік виключно нейтральних 

питань. Якщо після цього стан гіперреактивності у обстежуваного 

зберігається, тестування на поліграфі слід припинити, ретельно 

розібратися в причинах занепокоєння обстежуваного і, при наявності 

можливості, провести тестування повторно. 

Коли поліграфолог відзначає зниження фізіологічної реактивності 

обстежуваного, він повинен використовувати різні прийоми стимуляції: 

проведення короткочасного тестування пам'яті і уваги обстежуваного 

в перервах між пред'явленням тестів; проведення спеціального тесту 

зі 

звуковий 

біологічної 

зворотного 

зв'язком; 

додаткове 

акцентування уваги обстежуваного на значущості для нього проведеного 

дослідження і його результатів; вживання, в залежності від стану 
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здоров'я і переваг обстежуваного, міцного чаю або кави в перерві 

між пред'явленням тестів (треба враховувати, що стимулюючий ефект 

кави розвивається через 15 хвилин після його вживання). Не слід 

використовувати прийоми стимуляції щодо емоційно нестабільних 

обстежуваних. 

В якості діагностичного прийому перевірки реактивності 

обстежуваного можна використовувати послідовне пред'явлення 

декількох фізичних (наприклад, бавовна в долоні, легкий дотик шиї 

рукою) і психічних (ряд простих питань - «чи зручно сидіти?", "не 

заважають датчики? »і т.п.) стимулів. Значне перевищення величини 

реакцій (особливо КГР) на фізичні стимули по відношенню до реакцій на 

психічні 

може 

свідчити 

про 

прийомі 

будь-яких 

фармакологічних препаратів. 

При наявності підозр, що обстежуваний навмисно використовує 

фармакологічні препарати з метою протидії ПФИ, у нього по 

завершенні тестування на поліграфі уповноваженою на те особою можуть 

бути взяті зразки слини або сечі для подальшого хіміко 

токсикологічного аналізу. 

До факторів, що знижують ефективність тестування на поліграфі, 

відносяться: 

• дискомфорт будь-якої природи (тугі датчики, незручне крісло, надмірно 

тривале дослідження, некомфортна температура в приміщенні 

і т.д.), який при виявленні підлягає негайному усуненню; 

• тривала психічна напруга обстежуваного в очікуванні 

проходження ПФИ, а також тривала передтестова бесіда; 

• дію природних механізмів психологічного захисту (витіснення, 

раціоналізація і ін.) у обстежуваного; 

• негативное отношение обследуемого к полиграфологу (если последнему не 

удалось установить нормальный психологический контакт с обследуемым, 

он должен отказаться от проведения исследования); 

• неверное построение вопросов с точки зрения лингвистики, особенно 

проверочных и контрольных; 

• некоторые особенности личности обследуемого (высокий уровень 

психопатии, невротизма, патологическая лживость и т.п.); 

• высокая ситуативная эмоциональная напряженность (если она связана с 

необычностью обстановки для обследуемого, то для ее ослабления 

полиграфолог может предъявить длинный ряд, состоящий только из 



 

нейтральных вопросов); 

• индивидуально присущая обследуемому высокая нестабильность 

физиологических показателей; 
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• попытки обследуемого подавить естественные физиологические состояния 

и потребности (кашель, чихание, зуд, позывы в туалет и т.п.); 

• активное 

применение 

обследуемым 

приемов 

противодействия 

исследованию на полиграфе. 

На этапе тестирования полиграфолог вправе сам определять порядок 

проведения исследования, а также способы воздействия на обследуемого. 

Вместе с тем рекомендуется следующий наиболее оптимальный порядок 

работы на этом этапе: 

1. Проведение установочного (стимуляционно-адаптирующего) теста. 

2. Предъявление тестов с контрольными вопросами (как вариант, по 

методике «зон сравнения»); 

3. Предъявление вопросов на фактическую осведомленность по 

методике выявления скрываемой информации. 

4. Применение вспомогательных методик проведения тестирования на 

полиграфе. 

13. Установочный (стимуляционно-адаптирующий) тест 

Проведение САТ в начале тестирования на полиграфе: способствует 

адаптации обследуемого к процедуре ПФИ; позволяет оценить общую 

реактивность обследуемого; стабилизирует динамику физиологических 

показателей перед предъявлением проверочных тестов; укрепляет 

уверенность добросовестного обследуемого в эффективности метода, 

нормализуя его психофизиологическое состояние; повышает уровень 

тревожности у обследуемых, незаинтересованных в объективном исходе 

проверки, способствуя усилению в последующем их реакций; помогает 

выявить приемы противодействия, которые может применять обследуемый; 

позволяет повысить качество настройки полиграфа в каждом конкретном 

случае. 

Для решения задач, стоящих перед САТ, следует использовать вопросы 

в целом нейтральные, как правило, биографического характера (например, 

включающие перечень имен, годов или мест рождения), объединяя их в тест 

из 4-5 вопросов по принципу тематической однородности. Перед 

пред'явленням САТ, наприклад, «на приховування» власного імені 

обстежуваному дають вказівку відповідати «ні» на запитання, як його звуть, в 

Як варіанти відповіді на який пропонується перелік імен, 

що включає і власне ім'я обстежуваного. При цьому треба враховувати, що 



 

обстежуваний за паспортними даними може мати одне ім'я, а навколишні 

можуть звертатися до нього інакше, наприклад, Георгій - Юра, Олена - Альона і 
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т.п., а зареєстроване в документах місце народження може не 

відповідати реальному. 

При проведенні САТ можна уникнути використання біографічних 

даних, запропонувавши обстежуваному вибрати і запам'ятати число від 3 до 7, а 

потім назвати його поліграфологові. Поліграфолог записує вибране число 

на чистому аркуші паперу і за допомогою кнопки або липкої стрічки зміцнює 

лист на стіні перед очима обстежуваного. Потім поліграфолог дає 

інструкцію обстежуваному уважно дивитися на число і відповідати «ні» 

на всі питання, які будуть йому здаватися щодо обраного 

числа. Слідом за цим поліграфолог включає поліграф і ставить одне й те ж 

питання: «Ви вибрали число ...?», згадуючи цифри від 2 до 7, називаючи в 

загальному 

порядку і ту, що вибрав обстежуваний. 

По завершенні цього тесту поліграфолог повідомляє обстежуваному, що 

обладнання працює нормально, а реакція на питання про обраний числі 

є вираженою і стає зрозумілим, як виглядають його фізіологічні 

показники, коли він бреше або говорить правду (для підтвердження цих слів 

поліграфолог може продемонструвати обстежуваному поліграми). при 

цьому поліграфолог підкреслює, що обстежуваному не слід хвилюватися, 

якщо він щирий, так як дослідження з високою точністю підтвердить його 

правоту. 

САТ не рекомендується виконувати у вигляді так званого 

«Вгадування», коли поліграфолог, наприклад, пропонує обстежуваному 

вийняти з непрозорого конверта одну з карток (картки можуть бути з 

цифрами, знаками Зенера, кольоровими і т.п.), запам'ятати її і прибрати в 

кишеню 

одягу так, щоб поліграфолог не бачив, яка саме картка обрана. 

14. Методика контрольних питань 

Застосування методики контрольних питань - МКВ (сучасне 

найменування «методика питань порівняння») найбільш ефективно з метою 

з'ясування ступеня інформованості обстежуваного по одній темі, з 

числа цікавлять ініціатора, коли мова йде про необхідність 

дослідження конкретних фактів. 

В тести, складені за МКВ, включаються питання, які прийнято 

іменувати: 

нейтральними, 

жертвуемого 

(Підготовчими), 

перевірочними (релевантними), контрольними ( «питання порівняння»). при 

побудові тестів питання позначаються наступним чином: Н - 



 

нейтральний, Ж - жертвуемого, П - перевірки, К - контрольний. 
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Нейтральні питання свідомо не повинні бути значущими для 

обстежуваного в контексті проведеного дослідження і не викликати у нього 

психофізіологічних реакцій. Вони призначені для оцінки нормальних 

фізіологічних змін в організмі обстежуваного, ослаблення 

напруги обстежуваного після пред'явлення перевірочних питань і 

відновлення його фізіологічної норми, яка існує на період 

тестування. Нейтральні питання повинні формулюватися чітко і 

коротко і тільки на основі достовірних фактів (не слід використовувати 

неперевірену інформацію), наприклад: «Ви народилися в Воронежі?», «Ми 

Зараз перебуваємо в Москві? »,« Сьогодні субота? »і т.п. 

Жертвуемого називається питання, що задається на самому початку 

тесту. За своєю спрямованістю він може розглядатися в якості 

перевірочного, однак при аналізі результатів тесту його не враховують. 

Питання озвучується з тим, щоб підготувати обстежуваного до пред'явлення 

основних перевірочних питань тесту, сфокусувати його увагу на 

головної мети дослідження. Саме тому жертвуемого питання іноді 

називають «підготовчим». Оскільки реакції на дане питання не 

враховуються, він може мати будь-яку довжину і повинен охоплювати якомога 

більше уточнюючих ознак досліджуваної події. наприклад, 

жертвуемого питання може бути сформульовано таким чином: «В 

щодо зникнення грошей з сейфа, яке сталося 28 лютого 

цього року в розташованому на другому поверсі кабінеті номер 5 офісу фірми 

«Х», Вы будете говорить правду, отвечая на все мои последующие 

вопросы?». Сформулировав столь широко первый из числа проверочных - 

жертвуемый вопрос теста, остальные проверочные вопросы можно будет 

формулировать предельно кратко и четко. 

Проверочными являются вопросы по существу проводимого 

исследования, анализ реакций обследуемого на которые позволяет решать 

задачи ПФИ. 

При подготовке проверочных вопросов следует учитывать следующие 

основные требования: 

• вопросы должны быть ориентированы на проверку информации о фактах, 

а не мнений, намерений или желаний обследуемого; 

• каждый вопрос должен быть направлен на выяснение только одного факта 

и получение односложного однозначного ответа - «да» / «нет» (ни в коем 

случае в один вопрос нельзя включать две разные темы или два различных 

аспекта одного события); 

• вопрос должен быть сформулирован ясно, кратко, по возможности, без 

излишней детализации; 

• в формулировку вопроса не следует закладывать социально-правовую и 

эмоциональную оценку совершенных кем бы то ни было действий; 
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• понимание обследуемым смысла проверочного вопроса не должно 

зависеть от толкования им других вопросов. 

Отличительной особенностью МКВ, наряду со специфической 

структурой построения тестов и обязательной предварительной 

психологической подготовкой обследуемого к предъявлению тестов, 

составленных по данной методике, является использование контрольных 

вопросов или, иначе, «вопросов сравнения». Их применение, во-первых, 

способствует отвлечению внимания искреннего обследуемого от 

проверочных вопросов, что ведет к снижению риска получения 

ложноположительных 

выводов 

(выводов, 

свидетельствующих 

о 

неискренности обследуемого при наличии его правдивых ответов на вопросы 

по темам, интересующим инициатора ПФИ), а, во-вторых, облегчает 

интерпретацию полиграмм, поскольку контрольные вопросы выступают в 

качестве точки отсчета при оценке реакций на проверочные вопросы, что 

приводит к нивелировке действия многих отрицательных факторов, 

снижающих результативность ПФИ. 

Контрольные вопросы должны подбираться полиграфологом 

индивидуально для каждого обследуемого в контексте конкретной ситуации, 

послужившей поводом для проведения ПФИ, и перерабатываться 

(уточняться) в зависимости от результатов предтестовой беседы. Их надо 

тщательно обсуждать с обследуемым, чтобы в момент предъявления теста 

контрольные вопросы не стали для него неожиданными по смыслу и не 

вызывали состояния удивления или замешательства. При обсуждении 

контрольных вопросов полиграфолог должен добиваться того, чтобы 

добросовестный обследуемый рассматривал их в качестве исключительно 

важных, непосредственно связанных с риском наступления для него 

неблагоприятных последствий после проведения ПФИ (фактически для 

такого обследуемого контрольные вопросы должны носить проверочный 

характер и быть ситуативно более значимыми, чем собственно проверочные 

вопросы). Предпочтительнее работать с вопросами, ответ на которые 

предполагается (и после обсуждения дается обследуемым) отрицательный – 

«нет». 

В современной практике проведения ПФИ преимущественно 

используется три типа контрольных вопросов: 

1. Контрольные вопросы «вероятной лжи» (в международной 

терминологии - Probable Lie Control Questions). 

2. Контрольные вопросы «на искренность» (Truth Control Question). 

3. Контрольные вопросы «управляемой лжи» (Directed Lie Control 



 

Question). 
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Контрольные вопросы «вероятной лжи» используются наиболее часто. 

По отношению к исследуемому событию они могут быть «включающими» 

или «исключающими». 

Содержание «включающих» контрольных вопросов охватывает факт, 

событие или действие, послужившие поводом для проведения ПФИ. 

Например, если рассматривается вопрос о сокрытии обследуемым какой-либо 

информации, в качестве «включающего» контрольного вопроса может быть 

использован такой: «Вы когда-нибудь обманывали кого-либо из тех, кто Вам 

доверял?» Подразумевается, что обследуемый может скрывать в настоящее 

время искомую инициатором информацию. 

Содержание «исключающих» контрольных вопросов не охватывает 

того факта, события или действия, на прояснение информации о которых 

ориентировано ПФИ. Для этого используется прием ограничения фокуса 

вопроса по времени и по месту. Применительно к той же ситуации, что была 

описана выше, «исключающий» контрольный вопрос будет звучать так: «До 

2008 года Вы хоть раз обманывали кого-либо из тех, кто Вам доверял?», при 

условии, что изучаемые факт, событие или действие имели место в 2008 году. 

Другой пример «исключающего» контрольного вопроса: «На прежнем месте 

работы Вы хотя бы раз присваивали себе чужие вещи?» В данном случае 

используется ограничение направленности контрольного вопроса как по 

времени, так и по месту. 

Контрольные вопросы «вероятной лжи» готовятся, формулируются и 

предъявляются так, чтобы в контексте конкретной ситуации проведения ПФИ 

они оказывались более важными для добросовестного обследуемого, чем 

проверочные вопросы. В то же время обследуемые, умышленно искажающие 

или скрывающие от полиграфолога известную им информацию, не должны 

придавать им такого значения, оставаясь озабоченными, прежде всего, 

проверочными вопросами. 

С этой целью перед предъявлением теста, содержащего такого рода 

вопросы, полиграфолог заявляет обследуемому, что, решая вопрос 

относительно его причастности к конкретным событиям, необходимо знать, 

что вообще представляет собой обследуемый как личность, способен ли он 

был совершить данный проступок, не относится ли он к тем людям, которые 

из-за своего негативного жизненного опыта в подобных ситуациях с 

легкостью готовы пойти на обман. Именно по этой причине, по словам 

полиграфолога, он вынужден задать ряд общих, но важных вопросов в 

отношении добропорядочности обследуемого вообще, так называемые 

вопросы «на общую честность» типа: «Вы скрывали когда-либо от других 

свої нечесні вчинки? »або« Ви крали коли-небудь чужі речі? »і 

т.п. При цьому поліграфолог повинен постійно підкреслювати, що 

щирість є найважливішим фактором у відносинах між людьми, а 
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її відсутність може бути навіть гірше, ніж проступок, який став приводом для 

проведення ПФІ. Такий підхід сприяє формуванню у 

сумлінного обстежуваного відповідної психологічної установки 

і робить контрольні питання для нього більш значущими, ніж перевірочні. 

Вибір і відпрацювання контрольних питань «імовірною брехні» - складна і 

відповідальне завдання. Щоб успішно розв'язати цю проблему, поліграфолог 

повинен 

дотримуватися нижченаведені основні вимоги, що пред'являються до даного 

типу контрольних питань. 

По-перше, питання повинні бути такими, щоб на них практично 

неможливо було відповісти щиро і щоб, відповідаючи на них, обстежуваний 

або точно знав, що дає помилковий відповідь, або остаточно не був упевнений в 

правдивості своєї відповіді. 

По-друге, з точки зору змісту ці питання повинні мати 

максимально широке охоплення за часом і простором, за влучним висловом 

описуваних в питанні дій, щоб обстежуваний не міг бути до кінця 

впевненим у достовірності свою відповідь (просторово-часова 

розпливчастість контрольних питань «імовірною брехні», крім іншого, 

призводить до зниження їх значущості для брехуна обстежуваного по 

порівняно з перевірочними питаннями, орієнтованими на рішення задач 

ПФИ). 

По-третє, за змістом вони повинні бути «виключають». 

По-четверте, треба мати на увазі, якщо у процесі обговорення такого 

типу контрольного питання обстежуваний робить будь-які часткові 

визнання, поліграфолог повинен деталізувати їх і сформулювати 

питання заново, починаючи його зі слів «Крім того, про що Ви мені повідомили, 

Ви ...? »Як тільки обстежуваний нарешті дасть негативну відповідь на 

контрольне запитання в новому формулюванні (що починається зі слів, «крім 

того ... »), треба відразу переходити до обговорення наступного питання. Якщо в 

процесі обговорення обстежуваний робить багато малозначних 

зізнань, виникає небезпека, що дане питання в підсумку може стати для 

нього незначним, а в контексті вирішення завдань ПФИ - неефективним. В 

такому випадку дане питання краще виключити з висунутого тесту. 

По-п'яте, якщо обстежуваний категорично заперечує вчинення 

дії, що згадується в контрольному питанні, поліграфолог повинен 

змінити формулювання питання і запитати обстежуваного, чи не намагався він 

зробити це дію або чи не думав він про його скоєнні. 

По-шосте, для того щоб контрольні питання «імовірною брехні» 

зберігали індивідуальність, «не перетиналися» і «не поглинали» один 

друга, в них необхідно використовувати різні тимчасові інтервали ( «до 

поточного року ... »,« в період з ... по ... »,« на колишньому місці роботи ... »і 

т.п.) 



 

і «адресну приналежність» ( «... у тих, хто Вам довіряв», «... своєму 
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керівництву »та ін.). Недотримання цієї вимоги може призвести до 

розвитку у обстежуваного «звикання» в послідовних пред'явлення 

тестів. 

Ефективне використання контрольних питань «на щирість» 

також вимагає спеціальної психологічної підготовки обстежуваного. 

Контрольне питання «на щирість» - це питання, відповідь обстежуваного на 

який є свідомо правдивим, оскільки стосується такої дії, 

яке він дійсно не робив. Контрольні питання «на 

щирість »грунтуються на вигаданих фактах і подіях. правильно 

підготовлений і поданий питання даного типу повинен бути таким 

ж значущим для сумлінного обстежуваного, як і перевірки питання, 

в той же час для обстежуваного несумлінного значимість перевірочного 

питання повинна залишатися переважаючою. 

Можливість використання контрольних питань «на щирість», 

їх вибір і підготовка залежать від конкретних завдань, поставлених перед 

поліграфологом, наявності інформації про обстежуваному, цілого ряду інших 

чинників. Неодмінною умовою, однак, є те, що добросовісний 

обстежуваний повинен повірити в реальність вигаданого (фіктивного) 

події або факту і відчути в ситуації обговорення саме цього 

питання загрозу своїм життєвим інтересам. 

Прикладом може служити наступна ситуація. Безпосередньо перед 

тестуванням на поліграфі поліграфолог заявляє обстежуваному, 

підозрюваному в скоєнні мала місце в дійсності крадіжки, що 

його, крім того, будуть «перевіряти на причетність» ще до однієї крадіжки, 

що сталася трохи раніше при подібних обставинах. згадана 

поліграфологом крадіжка - вигадане подія, але описується вона і 

обговорюється так, що набуває для обстежуваного реальних рис. 

Поліграфолог підкреслює, що непричетність обстежуваного до даної 

(Вигаданої) крадіжці може бути встановлена тільки шляхом ПФИ і 

починає готувати і обговорювати з обстежуваних пов'язані з нею питання, 

які і є контролем «на щирість». 

Найважливішим вимогою при використанні контрольних питань 

«На щирість», крім особливої психологічної підготовки до них 

обстежуваного, є схожість їх формулювань з формулюваннями 

відповідних перевірочних питань. 

Контрольні питання «керованої брехні» рекомендується використовувати 

в тих випадках, коли виникають труднощі із застосуванням описаних вище 

контрольних питань «імовірною брехні» і «на щирість». неформальне, 

ефективне застосування описаних раніше типів контрольних питань 

є досить складним, так як багато залежить від особистісних 

особливостей поліграфолога, його інтелекту, компетентності, соціального і 
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практичного досвіду. З жалем доводиться констатувати, що сьогодні 

в Росії якість професійної підготовки фахівців- 

поліграфологів все ще залишає бажати кращого. Тому заміна 

традиционных контрольных вопросов на контрольные вопросы «управляемой 

лжи», существенно упрощая работу для мало опытного полиграфолога, в то 

же время повышает ее качество. 

Основная проблема выбора и подготовки контрольных вопросов 

«вероятной лжи» и «на искренность» заключается в том, что крайне сложно 

стандартизировать для всех обследуемых процедуру формулирования этих 

вопросов и их обсуждения. Эффективность контрольного вопроса в 

значительной степени определяется субъективными факторами, а именно, 

прямо зависит от того, как обследуемый будет воспринимать и отвечать на 

него во время тестирования. Для кого-то из обследуемых контрольные 

вопросы могут оказаться мало значимыми, и никакие попытки полиграфолога 

(особенно неопытного) не приведут к усилению их субъективной важности. 

Для других, напротив, контрольный вопрос может стать чрезмерно сильным 

психологічним подразником, більш прийнятною те саме образи, або 

асоціюватися з дійсно серйозними проступками, раніше мали 

місце в житті обстежуваного, що може привести до відмови обстежуваного 

відповідати на нього. У будь-якому випадку зростає ймовірність помилки. 

Крім того, іноді буває складно пояснити ініціатору проведення 

ПФИ методичний сенс контрольних питань, їх роль в інтерпретації 

результатів ПФИ - неспеціалісти часто сприймають наявність 

виражених реакцій на контрольні питання «імовірною брехні» як 

доказ нещирості або провини обстежуваного, що, зрозуміло, 

неприпустимо. 

Використання контрольних питань «керованої брехні» в 

значною мірою усуває зазначені проблеми. 

Типовий контрольне запитання «керованої брехні» виглядає 

наступним чином: «У віці до 25 років Ви хоч раз говорили неправду?». 

Обстежуваному дається інструкція відповідати «ні» на це питання, при цьому 

йому чітко пояснюється, що будь-яка людина, який заперечує, що він коли-

небудь 

говорив неправду, насправді бреше. Дуже важливо, щоб обстежуваний 

правильно розумів суть і мету застосування питань «керованої брехні». 

Інструктаж обстежуваного рекомендується проводити так, як описано нижче. 

Поліграфолог каже, що в процесі тестування на поліграфі 

будуть задані питань, на які слід давати неправдиві відповіді: «Так само, 

як і під час обговорення установчого тесту, нам необхідно вибрати 

такі питання, при озвучуванні яких і Ви, і я одночасно будемо 

знати, що Ваші відповіді на них є брехнею. В цьому випадку я зможу 

контролювати адекватність Ваших фізіологічних реакцій при помилкових 
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відповідях і буду впевнений, що зберігається можливість успішного проведення 

дослідження. Наприклад, я задам Вам питання: «У віці до 25 років Ви хоч 

раз брехали? »Прошу Вас у відповідь сказати неправду, тобто відповісти« ні ». 

Крім того, я прошу Вас в момент відповіді згадати якийсь конкретний 

епізод, коли Ви брехали в минулому. Ви пригадуєте хоч один такий 

епізод? …Дуже добре. Я не прошу Вас розповідати мені про цей епізод, 

я тільки хочу, щоб під час тесту Ви відповіли «ні» на моє запитання, тобто 

сказали неправду і згадали цей конкретний епізод брехні зі свого життя. 

Завдяки такому прийому, під час тестування і Ви, і я будемо точно 

знати, що Ви говорите неправду у відповідь на цей мій питання. Я буду бачити, 

як виглядають Ваші реакції в той момент, коли Ви брешете, і ми обидва будемо 

впевнені в об'єктивності нашого дослідження ». 

Нижче наводяться типові приклади контрольних питань 

«Керованої брехні» (як зазвичай, виключають за часом): 

До роботи на цій фірмі Ви хоча б раз обманювали тих, хто Вам 

довіряв? 

У віці до ... років Ви хоча б раз говорили неправду? 

До ... року Ви хоча б раз порушували інструкції або закони? 

До нашої зустрічі сьогодні в спілкуванні з людьми Ви завжди говорили 

правду? 

До ... року Ви хоча б раз здійснили вчинок, про який потім 

шкодували? 

У віці до ... років Ви хоча б раз втрачали що-небудь важливе для 

Вас? 

Одні і ті ж контрольні питання «керованої брехні» можуть 

використовуватися при проведенні ПФІ по самих різних підставах, при 

тестуванні будь-яких обстежуваних (з урахуванням корекції посилань на 

використовувані дати і вік). Ці питання зазвичай добре сприймаються 

обстежуваних, що не обурюють, не ображають і не ставлять їх у скрутне 

становище і не потребують подальшого перефразировании по ходу 

тестування. Вони дійсно захоплюють увагу сумлінних 

обстежуваних, 

відволікаючи 

їх 

від 

перевірочних 

питань. 

така 

зацікавленість практично завжди призводить до посилення реакцій 

щирих обстежуваних на питання «керованої брехні», роблячи їх більш 

вираженими в порівнянні з реакціями на перевірочні питання. 

Власне тестування на поліграфі при використанні тестів, 



 

містять контрольні питання «керованої брехні», здійснюється 

точно так же, як і в разі використання контрольних питань двох 

інших описаних вище типів, за винятком деяких особливостей 

передтестового інструктажу. Безпосередньо перед початком пред'явлення 

тесту поліграфолог повинен попередити обстежуваного: «Будь ласка, 
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слухайте всі питання уважно і відповідайте на них тільки правду, за 

винятком тих питань, у відповідь на які Ви повинні брехати, як ми 

домовилися. Ви пам'ятаєте ці питання? ... Не забувайте, що Ви повинні 

давати на них неправдиві відповіді і при цьому одночасно згадувати 

пов'язані з ними конкретні епізоди з Вашого життя ». після 

пред'явлення тесту поліграфолог повинен поцікавитися у обстежуваного, 

чи усвідомлював він, що під час тестування його відповіді на заздалегідь 

обумовлені питання були дійсно помилковими. 

Існують різні варіанти побудови тестів по МКВ. В 

Нині до числа найбільш апробованих, ефективних і широко 

застосовуваних на практиці відноситься так званий тест «зон порівняння» (в 

міжнародній термінології - Zone of Comparison Test). при його 

використанні реакції обстежуваного на кожен перевірки питання 

порівнюються з реакціями на попередній йому контрольний питання, 

які спільно утворюють так звану «зону порівняння». 

У свою чергу існує кілька варіантів побудови і самих 

тестів «зон порівняння», що характеризуються різними форматами, 

кількістю перевірочних і допоміжних питань, а також різними 

способами оцінки отриманих результатів. Нижче наводиться найбільш 

простий і в той же час найбільш ефективний варіант тесту «зон 

порівняння », рекомендований для широкого практичного використання. 

Даний тест має три зони порівняння (три пари контрольний / перевірки 

питання) і мінімальна кількість допоміжних питань. (В 

наводиться прикладі, як привід для організації ПФИ 

розглядається крадіжка валюти.) 

1. ( Вступний - внетематіческій ) Ви абсолютно впевнені, що я буду 

задавать только те вопросы, которые мы обсудили? 

2. ( Жертвуемый - подготовительный ) Вы будете говорить правду, 

отвечая на вопросы о хищении валюты… (далее называются место, дата и 

другие обстоятельства кражи)? 

3. ( Нейтральный ) Сегодня вторник? 

4. ( Контрольный-1 – любого типа ) После окончания школы, в возрасте 

до 20 лет Вы хотя бы раз…? 

5. ( Проверочный- 1 ) Вы лично причастны к похищению валюты? 

6. ( Нейтральный, однако его наличие не обязательно ) Сейчас лето? 

7. ( Контрольный-2 – любого типа ) Во время службы в армии Вы хотя 

бы раз…? 



 

8. ( Проверочный-2 ) Вы знаете точно, кто взял валюту? 

9. ( Нейтральный, его наличие не обязательно ) Мы сейчас находимся в 

Москве? 
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10. ( Контрольный-3 – любого типа ) В прошлом году Вы… ? 

11. ( Проверочный-3 ) Вы знаете точно, где сейчас находится хотя бы 

часть пропавшей валюты? 

В зависимости от ситуации в качестве контрольных вопросов под 

номерами 4, 7, 10 могут использоваться вопросы любого из трех типов, 

описанных выше. Нейтральный вопросы № 6 и № 9 должны предъявляться, 

если реакции на предшествующие проверочные вопросы № 5 и № 8 окажутся 

чрезмерно сильными или будут сопровождаться артефактами при 

регистрации динамики психофизиологических показателей. В остальных 

случаях предъявление этих вопросов можно опустить. Таким чином, 

данный тест является предельно насыщенным и компактным, состоит из 9 – 

11 вопросов, а его продолжительность при 25-ти секундном межстимульном 

интервале составит менее 5 минут. 

Вышеуказанный тест следует предъявлять не менее трех раз. При этом 

содержание вопросов не изменяется, однако меняется их взаимное 

расположение внутри зон. Для этого используется так называемый прием 

«двойной ротации»: проверочные вопросы перемещаются по тесту из одной 

зоны в другую против часовой стрелки, а контрольные – по часовой. В 

перерыве между предъявленьями теста полиграфолог обязательно должен 

(кратко) привлечь внимание обследуемого как к проверочным, так и к 

контрольным вопросам. Например, он может поинтересоваться 

адекватностью их формулировок и возникающими у обследуемого в связи с 

этим мыслями и ощущениями. Перед очередным предъявлением теста 

желательно подчеркнуть необходимость для обследуемого отвечать на все 

вопросы правдиво. 

Если предварительная оценка полиграфологом полиграмм после 3-х 

кратного предъявления теста не позволяет придти к какому-либо 

определенному выводу, допускается увеличение числа предъявлений до 5-ти. 

Рекомендуемая схема теста, построенного по принципу «зон 

сравнения» в описанном варианте, выглядит следующим образом: 

№ предъявления 

I 

П 1 

Ж 1 

Н 1 

К 1 

П 1 

К 2 

П 2 



 

К 3 

П 3 

II 

П 1 

Ж 1 

Н 2 

К 3 

П 2 

К 1 

П 3 

К 2 

П 1 

III 

П 1 

Ж 1 

Н 3 

К 2 

П 3 

К 3 

П 1 

К 1 

П 2 

При этом зонами сравнения, например, при первом предъявлении теста 

будуть: «До 1 -П 1 », «До 2 -П 2 », «До 3 -П 3 ». Саме по цих зонах і здійснюється 

аналіз і кількісна оцінка реакцій на перевірочні та контрольні 

питання. 

 
Page 31 

Детектор брехні, ціна, послуги, перевірка, тестування, пройти, поліграфолог 

31 

Наведена схема відноситься до тесту, що включає три зони 

порівняння. У той же час, в принципі, можна працювати і з двома або з 

чотирма зонами порівняння, використовуючи відповідну кількість 

перевірочних питань. 

15. Методика виявлення прихованої інформації 

Методика виявлення прихованої інформації (МВСІ) або «методика 

питань на фактичну обізнаність »теоретично вважається самою 

надійної з точки зору захисту від хибнопозитивних висновків, однак, 

як правило, на практиці МВСІ має обмежене застосування, оскільки 

далеко не завжди можуть бути дотримані методичні вимоги, 

безпосередньо обумовлюють її ефективність. 

МВСІ слід використовувати в комплексі з іншими методиками. 

Найбільше вона підходить для повторного огляду висновків, попередньо 

зроблених поліграфологом по ходу тестування щодо 

обізнаності обстежуваного по одній з цікавлять ініціатора тим, 

тому дозволяє виявити ступінь його інформованості по деталізуючим 



 

тему обставинам. 

Застосування МВСІ засноване на тому, що обстежуваний, що має 

безпосереднє відношення до події, що послужив приводом для 

проведення ПФІ, неминуче дізнається реальні конкретні деталі при їх 

пред'явленні в ряду інших, аналогічних, не пов'язаних з подією, що 

веде до появи відповідних психофізіологічних реакцій. для 

обстежуваного, що не має відношення до того, що трапилося, що 

характеризують 

подія деталі нічим не відрізняються від інших пропонованих в загальному 

ряду, і психофізіологічні реакції на всі питання носять випадковий 

характер. 

МВСІ повинна застосовуватися тільки тоді, коли припущення про 

обізнаності обстежуваного про деталі того, що сталося зумовлюються 

тим, що він міг бути учасником або очевидцем подій. при пред'явленні 

тестів, складених за даною методикою, повинна бути виключена 

можливість отримання обстежуваним відомостей про подію з інших 

джерел (від інших учасників події, осіб, які ведуть 

розслідування), а також можливість розпізнавання реальних (відомих 

ініціатору і поліграфологові) деталей або їх домислювання. 

Вимоги до складання тестів з МВСІ полягають в наступному: 

• застосовувати методику можна тільки в тому випадку, коли поліграфолог 

абсолютно точно знає конкретні реально мали місце в 

дійсності досліджувані деталі події; 
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• кожен тест повинен бути орієнтований на вивчення тільки однієї 

конкретної деталі, свідомо відомої поліграфологові і обстежуваному, 

приховує свою обізнаність за даним фактом, але не відомої 

сумлінному, який не володіє відповідною інформацією, 

обстежуваному; 

• вивчається деталь події, по можливості, повинна бути 

прикметною для учасників події (передбачається, що вони могли і 

повинні були звернути на неї увагу і запам'ятати); 

• у щирого обстежуваного не повинно бути інформації, отриманої з 

будь-яких джерел, відносного того, який з питань тесту 

пов'язаний з реально мали місце фактом; він також не повинен здогадатися 

про це, виходячи з контексту питань, або з інших непрямих 

ознаками; всі пропоновані в тесті варіанти повинні бути для 

обстежуваного рівноімовірними; 

• з одного боку, вигадані деталі розвитку події (опис тих 

чи інших досліджуваних ознак і т.п.) в альтернативному ряду повинні 

бути тієї ж природи, що і справжня деталь події, але не мати 

з нею явних загальних ознак і логіко-смислових зв'язків, чітко 

відрізнятися від неї і один від одного; з іншого - справжня деталь 



 

події не повинна під час пред'явлення тесту виділятися по 

лексико-акустичним і іншим другорядним характеристикам. 

Перед пред'явленням тестів, складених за МВСІ, вступна бесіда 

зазвичай буває дуже короткою. Поліграфолог тільки підкреслює, що 

дана методика є надійним захистом від хибнопозитивних 

висновків, тобто «працює» виключно в інтересах обстежуваного, 

що дає правдиві показання. Поліграфолог інформує обстежуваного про 

тому, що при пред'явленні тестів йому буде задано кілька 

незавершених питань. Для кожного з питань буде запропонований ряд 

рівноймовірно альтернативних закінчень, одне з яких відповідає 

дійсності, а інші є вигаданими. якщо обстежуваний 

знає, як все було насправді, то є знає відповідний 

дійсності варіант відповіді на питання, він обов'язково виділить його 

серед інших, що призведе до появи характерних психофізіологічних 

реакцій. 

Кількість незавершених питань, що стосуються різних деталей 

події, що сталася (кожен в сукупності з варіантами закінчення 

становить самостійний тест), має бути не менше 3-х, однак загальний 

принцип їх використання такий - чим більше тестів, тим вище 

достовірність висновків поліграфолога. Якщо в розпорядженні поліграфолога 

є багато деталей події, які не отримали розголосу (10-15 і більше), то 

тести по ним допускається пред'являти по одному разу кожен. якщо деталей 
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менше 10, то кожен тест, орієнтований на перевірку поінформованості 

обстежуваного з тієї чи іншої деталі події, пред'являється не менше 3 разів. 

При повторних пред'явлення як порядок пред'явлення самих тестів, так і 

порядок озвучування питань всередині кожного тесту, може змінюватися (за 

винятком того, що в кожному тесті не змінює свого положення варіант 

закінчення питання, що стоїть на 1-му місці, це завжди повинен бути 

вигаданий варіант). 

Рекомендується наступна схема пред'явлення тесту МВСІ 

(предполагается, что в тесте вопрос, касающийся изучаемой детали 

произошедшего, размещен под № 4): 

№ предъявления 

Порядок озвучивания вопросов теста 

в каждом из предъявлений 

I 

1 

2 

3 

4 

5 

II 



 

1 

5 

4 

3 

2 

III 

1 

4 

2 

5 

3 

IV 

1 

3 

5 

2 

4 

В качестве примера приведем пару тестов, построенных по МВСИ в 

ситуации проведения ПФИ по факту кражи денег (буквами «Зн» выделен 

значимый, соответствующий действительности вариант): 

Тест № 1. Вы точно знаете, в какой день недели были похищены деньги: 

Это было в понедельник? 

Это было во вторник? 

Это было в среду? 

Это было в четверг? (Зн) 

Это было в пятницу? 

Тест № 2. Вы точно знаете, в какое время суток они были украдены: 

Это было время с 10 до 12 часов? 

Это было время с 12 до 14 часов? 

Это было время с 14 до 16 часов? 

Это было время с 16 до 18 часов? (Зн) 

Это было время с 18 до 20 часов? 

Далее могут быть предъявлены тесты, ориентированные на проверку 

обізнаності обстежуваного щодо того, як були упаковані 

гроші, яка саме сума пропала, в яких купюрах і т.п. 

Відмінною особливістю МВСІ є те, що її 

використання передбачає проведення бесіди з обстежуваних після 

пред'явлення чергового тесту (після того, як тест буде пред'явлений 

необхідне число раз). Проведення бесіди стає обов'язковим, коли 

при пред'явленні тесту виражені психофізіологічні реакції 
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обстежуваного щоразу з'являються при відповіді на питання, що відображає 

справжню деталь події. Обстежуваного необхідно запитати про 



 

тому, виділяв він для себе в міру озвучування питань будь-якої з 

них, і, якщо - так, то чому. 

16. Допоміжні методики, використовувані при проведенні ПФІ 

До числа допоміжних відносяться різновиди вище 

розглянутих МКВ і МВСІ, а також самостійно розроблена 

методика перевірочних і нейтральних питань (МПНВ), ізольоване 

застосування яких не дозволяє в повному обсязі виконувати завдання ПФИ. 

Однак, в залежності від ситуації, використання допоміжних методик 

на додаток до основних може бути досить ефективним. 

16.1. Методика перевірочних і нейтральних питань 

В даний час МПНВ застосовується вкрай рідко, як правило, в 

кадровій роботі, оскільки не дозволяє робити висновки з досить 

високим ступенем достовірності. При використанні методики на практиці 

збільшується число хибнопозитивних висновків за результатами 

тестування на поліграфі. Однак, МПНВ дозволяє попередньо 

оцінити ступінь поінформованості обстежуваного особи по безлічі 

різноманітних тем, щоб згодом верифікувати зроблені висновки 

за допомогою більш надійних методик. 

МПНВ рекомендується використовувати в наступних ситуаціях: 

• обстежуваний категорично відмовляється відповідати на контрольні 

питання; 

• обстежуваний добре знає загальну методологію ПФІ і має досвід 

проходження перевірок на поліграфі; 

• поліграфолог передбачає, що обстежуваний застосовує прийоми 

протидії; 

• коло підлягають вирішенню завдань потребує уточнення. 

Питання тестів, складених за МПНВ, обговорюються з обстежуваних, 

як зазвичай, по завершенні передтестової бесіди. використовуються питання 

двох типів: нейтральні (в середньому, їх кількість в тесті становить 10-15) 

і перевірочні (їх кількість в опитувальнику може доходити до 100). 

Формулювання заздалегідь підготовлених за тематичними шаблонами як 

нейтральних, так і перевірочних питань уточнюються поліграфологом по 

закінченні передтестової бесіди. Питання в тестах групуються за темами, 

цікавлять ініціатора (біографія обстежуваного, робота, кримінальне 

минуле, причетність до якихось події і дій і т.д.). по кожній 
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темі готується 6-10 перевірочних питань, що деталізують її різні 

аспекти. 

В процесі ПФИ перед початком пред'явлення кожного тесту 

поліграфолог зачитує послідовно список підготовлених питань 

і просить обстежуваного відповідати на них правдиво і однозначно - «так» або 

«Немає». Якщо той не може дати однозначну відповідь на будь-яке питання, 

поліграфолог повинен з'ясувати причину труднощів, а потім 



 

перефразувати питання зручним, зрозумілим для обстежуваного чином. якщо 

під час обговорення поліграфолог зауважує заклопотаність обстежуваного 

будь-яким питанням, він позначає його, щоб під час тестування 

звернути увагу на реакції обстежуваного. 

Під час обговорення тесту поліграфолог коригує не тільки 

формулювання, але і порядок пред'явлення питань. тест зазвичай 

починається з двох нейтральних питань, за якими слідують два 

перевірочних, а потім знову один нейтральний питання. далі два 

перевірочних і один нейтральний питання повторюються ще 4-5 разів, так що в 

межах тесту може бути пред'явлено 10-12 перевірочних питань. 

У тест включається по 2-3 питання з кожної перевірочної теми. тест 

пред'являється обстежуваному 3-5 разів залежно від якості 

реєстрованих реакцій. Послідовність питань в серії змінюється від 

пред'явлення до пред'явлення. Перед черговим пред'явленням тесту 

поліграфолог попереджає обстежуваного про те, що йому будуть задаватися 

тільки питання, попередньо з ним обговорювалися. обстежуваний НЕ 

повинен знати порядок пред'явлення питань. 

Питання задаються відповідно до вимог, викладених в 

розділі 12, з тим лише винятком, що в разі сильної і 

тривалої реакції на будь-якої перевірки питання слідом за ним 

завжди повинен йти нейтральний питання. 

16.2. Тест «мовчазних відповідей» 

Даний методичний прийом використовується, як правило, під час 

четвертого пред'явлення тестів, складених за принципом «зон порівняння» 

по МКВ. Поліграфолог дає обстежуваному інструкцію відповідати на всі 

питання тесту не вголос, а подумки (що називається «про себе»), причому, 

обов'язково правдиво. Формулювання і порядок питань у порівнянні з 

попереднім пред'явленням не змінюються. 

Використання такого прийому дозволяє усунути: 

• спотворення сигналу дихання при усній відповіді обстежуваного; 

• супровід відповідей обстежуваного микродвижениями тіла (особливо у 

осіб з надмірною вагою); 

 
Page 36 

Детектор брехні, ціна, послуги, перевірка, тестування, пройти, поліграфолог 

36 

• деякі складності при виявленні прийомів протидії ПФИ зі 

боку обстежуваного. 

До переваг тесту «мовчазних відповідей» належить і те, що його 

застосування сприяє заспокоєнню сумлінних обстежуваних, а у 

недобросовісних підсилює страх бути викритим. 

16.3. «Так-Ні» тест 

Суть тесту полягає в тому, що всі питання задаються двічі, а 

обстежуваний отримує інструкцію відповідати на них в перший раз - правдиво, 

а в другій - помилково. Цей методичний прийом зазвичай використовується при 

роботі з тестами, складеними за МКВ і МПНВ. 



 

Ефективність «Так-Ні» тесту обумовлюється рядом причин: 

• у обстежуваного, навмисне свідчить помилково, виникає 

внутрішнє протиріччя між двома різноплановими інструкціями 

(Відповідати - правдиво, відповідати - помилково) і вибором відповідного 

інструкції варіанти відповіді, що призводить, з одного боку, до 

збільшення психофізіологічної реактивності за рахунок зростання 

психічної напруги обстежуваного, а з іншого - до підвищення 

ймовірності появи мимовільних відповідей «так» на ті питання, на 

які він відповідно до своєї версією того, що сталося мав би 

говорити «ні»; 

• щирий обстежуваний відчуває певний внутрішній конфлікт 

і, відповідно, психічне напруження, коли він змушений 

«Визнавати» правду, відповідаючи «так» на перевірочні питання, що 

стосуються 

обставин, йому достеменно невідомих; 

• інструкція давати протилежні за змістом відповіді на одні й ті ж 

питання змушує обстежуваних слухати всі питання більш 

уважно, що також підсилює їх психофізіологічну 

реактивність. 

16.4. Тест «пошуку піку напруги» ( «пошуковий тест на знання 

винного ») 

При використанні МВСІ можливе складання тестів за принципом 

«Пошуку піку напруги». Від стандартного варіанту використання 

методики даний варіант істотно відрізняється тим, що: 

а) поліграфолог не знає реально відповідного дійсності 

відповіді на включені в тест питання, 

б) питання тесту об'єднує спільна тема, яка потребує проясненні, 

при цьому самі питання можуть бути складніше за змістом і формою, ніж 

зазвичай; 
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в) кожен тест пред'являється не менше 3-х разів. 

Використання описуваної допоміжної методики можна 

продемонструвати на прикладі з'ясування за допомогою карти або плану 

місця, де була захована вкрадена річ. Карта чи план розбиваються на 

кілька секторів; при пред'явленні тесту обстежуваному кілька разів 

поспіль задається один і той же питання: «Вкрадена річ захована тут (в 

цьому секторі)? »; озвучування питання супроводжується демонстрацією 

фрагмента карти або плану; кожен раз - нового. У висновку тесту 

обов'язково задається так званий «всеохоплюючий» питання: 

«Вкрадена річ захована десь в іншому місці?» 

Як по психологічним, так і з технічних причин тест «пошуку 

піку напруги »є менш надійним, ніж тести в стандартному 

форматі МВСІ, однак можливостей для його застосування на практиці 



 

достатньо багато. 

Існує ряд інших допоміжних методик і методичних 

прийомів проведення ПФІ в цілому і тестування на поліграфі, зокрема. 

У посібнику, як було зазначено, описуються лише найбільш поширені 

і апробовані. Є також методики, ефективність яких ще 

недостатньо добре вивчена: 

• методика «з відстроченими відповідями», коли обстежуваний відповідає на 

питання не відразу, а через кілька секунд по спеціальній команді 

поліграфолога; 

• методика, в якій обстежуваний відповідає на питання з закритими 

очима; 

• методика «умовного рефлексу», коли по ходу тестування у 

обстежуваного виробляється рефлекс натискання на кнопку дзвінка всякий 

раз, коли він говорить неправду, а далі на тлі такої підготовки 

застосовується МКВ; 

• методика «біологічного зворотного зв'язку», коли обстежуваний по 

акустичному каналу отримує інформацію про силу своїх 

фізіологічних реакцій. 

Поліграфолог при наявності відповідної кваліфікації, при 

бажанні, може випробувати перераховані вище методики в кінці 

тестування на поліграфі. 

17. Проведення ПФИ повторно 

Якщо за результатами ПФИ поліграфолог не зміг прийти до однозначно 

трактуються висновків, або ж дослідження було перервано з яких-небудь 
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причин, допускається проведення щодо того ж особи повторного 

ПФИ, виробництво якого доручається тому самому або іншому 

поліграфологові. 

У разі виникнення сумнівів щодо обгрунтованості висновків, 

зроблених поліграфологом за результатами ПФИ, проведення повторного 

ПФИ з тих самих питань, що й перше, теж можливо, однак виробництво 

дослідження має доручатися іншому поліграфологові або комісії 

фахівців-поліграфологів. 

Щоб повторне ПФИ виявилося не менш результативним, ніж 

спочатку проведене, поліграфолог повинен враховувати наступне: 

а) повторне ПФИ не можна проводити в той же день, що і перше; 

б) якщо обидва дослідження проводяться одним фахівцем, в 

передтестової бесіді практично немає необхідності, досить нагадати 

обстежуваному основні інструкції про те, як треба поводитися під час 

тестування на поліграфі, і обговорити з ним підготовлені тести, зробивши 

упор на контрольні питання (при повторному дослідженні доцільно 

використання МКХ). 

Якщо при проведенні ПФІ повторно знову не вдасться прийти до 



 

однозначно трактуються висновків, то проводити подальші дослідження 

не рекомендується. 

Повторне ПФИ з обстежуваних, підозрюваним у приховуванні 

цікавить ініціатора інформації, бажано проводити після 

аналогічного повторного дослідження з обстежуваних, в щирості 

якого не виникає сумніву. 

При проведенні ПФІ щодо групи осіб нікому з обстежуваних 

не повідомляються його результати, поки ПФИ щодо всіх осіб, 

включених в число обстежуваних, не буде повністю завершено. зазвичай 

поліграфолог говорить обстежуваному: «На сьогоднішній день наша робота 

завершена, але я буду ще аналізувати отриманий матеріал. якщо 

вважатиму, що його недостатньо для того, щоб зробити однозначний висновок, 

ми можемо зустрінеться ще раз ». Проміжні результати також не повинні 

повідомлятися ініціатору до тих пір, поки всі обстежувані не пройдуть 

тестування на поліграфі, за винятком випадків, коли з'являється 

об'єктивна можливість зробити однозначний достовірний висновок по 

результатами ПФИ щодо конкретної особи, викриття в 

навмисному приховуванні цікавить ініціатора інформації. 

При виникненні нових питань щодо раніше досліджених 

обставин, що стали приводом для проведення ПФІ, фахівцем, 

за погодженням з ініціатором, проводиться додаткове дослідження. 
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18. Виявлення протидії процедурі ПФИ 

Як протидія процедурі ПФИ слід розглядати 

усвідомлені, цілеспрямовані дії, що здійснюються обстежуваним, 

навмисне приховує інформацію, що цікавить ініціатора і поліграфолога 

інформацію, з тим, щоб спотворити природну динаміку своїх 

психофізіологічних реакцій і в результаті уникнути викриття. 

Протидією можна вважати спонтанне неадекватна поведінка 

обстежуваного, викликане неправильними діями і (або) інструкціями 

поліграфолога, а також зберігається протягом тестування на 

поліграфі негативним ставленням до дослідження, яке в обов'язковому 

порядку повинно було бути усунуто під час передтестової бесіди. До заходів 

протидії також не відноситься особлива тактика поведінки нещирого 

обстежуваного, коли він, пояснюючи наявність виражених реакцій на 

перевірочні питання, постійно робить незначні визнання, 

затягуючи процедуру тестування, і, в кінцевому рахунку, знижуючи 

суб'єктивну значимість цих питань. 

Виявлення поліграфологом прийомів протидії, як правило, 

вказує на факт приховування обстежуваним (в повному обсязі або частково) 

шуканої інформації. 

Деякі прийоми протидії застосовуються обстежуваних 

спонтанно, інші - ретельно плануються і навіть відпрацьовуються з 



 

допомогою фахівців і сучасних спеціальних методів і засобів. 

Слід, однак, підкреслити, що ефективність тих чи інших заходів 

протидії залежить від багатьох факторів, в тому числі від застосовуваних в 

Під час дослідження методик, особистих психофізіологічних якостей 

обстежуваного, кваліфікації поліграфолога і т.д. В більшості випадків 

пильний поліграфолог, озброєний необхідними знаннями та 

навичками, здатний виявити, як мінімум, сам факт їх застосування. В 

цьомупосібнику, виходячи з вимог, що пред'являються до 

професійній підготовці фахівців-поліграфологів, загальна 

методика проведення ПФІ, а також методики проведення власне 

тестування на поліграфі, описуються з урахуванням припущення, що 

недобросовісні обстежувані можуть використовувати на практиці прийоми 

протидії, що підлягають подолання доступними для поліграфолога 

засобами. Тому якщо в якихось випадках заходи протидії і будуть 

залишатися невиявленими, їх застосування обстежуваним, з більшою 

ймовірністю, призведе не до псевдонегативних висновків (до визнання 

брехуна говорить правду), а до невизначеного результату ПФИ, що в 

Зрештою, зажадає проведення додаткової перевірки в 

щодо обстежуваного особи іншими методами і засобами. 
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Залежно від використовуваних прийомів серед найбільш 

поширених способів протидії можна виділити психічні, 

фізичні, фізіологічні, фармакологічні. 

Психічні способи протидії характеризуються тим, що їх 

застосування вимагає психічних процесів, які не можуть бути 

виявлені при спостереженні з боку, про характер яких поліграфолог 

може судити лише опосередковано. Існує два варіанти застосування 

психічних прийомів протидії: 

а) з метою придушення психофізіологічних реакцій на перевірочні 

питання; 

б) для посилення психофізіологічних реакцій на контрольні і 

нейтральні питання. 

теоретично 

найбільш 

ефективним 

прийомом 

придушення 

психофізіологічних реакцій є так зване «уявне 

відключення », під час якого обстежуваний намагається повністю 

ігнорувати зміст питань і відповідати на них автоматично, 

перемикаючи свою увагу на якийсь конкретний реальний або 

вигаданий предмет (саме через це виникає важлива вимога до 

приміщенню, в якому проводиться дослідження на поліграфі, - відсутність 



 

сторонніх предметів в поле зору обстежуваного). Такий прийом найбільш 

небезпечний, коли поліграфолог користується МВСІ, яка передбачає однакові 

відповіді на всі питання. В інших методиках спеціально передбачається 

чергування питань, на які обстежуваний дає позитивні, то 

негативні відповіді. Щоб не помилитися при відповіді, він змушений приділяти 

увагу актуальні питання, особливо при використанні методик з 

чергуванням перевірочних і нейтральних питань або «Так-Ні» тесту. 

Якщо поліграфолог підозрює, що обстежуваний використовує саме 

цей спосіб протидії, наприклад, на підставі реєстрації різкого 

падіння частоти пульсу або артеріального тиску безпосередньо перед 

початком пред'явлення питань і збереженні їх на низькому рівні на 

Протягом усього тесту, а також за загальним відсутності реакцій на 

поліграми, то він може ускладнити умови для застосування такого роду 

прийомів протидії. Так, згідно з МВСІ підготовлені варіанти 

закінчень до питань можуть пред'являтися не в усній, а в письмовій 

формі або у вигляді зображень (малюнків, фотографій). При цьому 

поліграфолог дає інструкцію обстежуваному замість відповіді «ні» на кожен 

питання вголос повторювати пропонований варіант закінчення (наприклад, 

називати предмет, зображений на фотографії). 

Інший спосіб зниження психофізіологічної реактивності - так 

званий «перенесення сенсу» питання. Обстежуваний може намагатися 

переконати себе в тому, що перевірки питання в конкретній формулюванні до 
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Сюди не включається. Наприклад, питання: «Ви привласнили гроші з сейфа?», 

Він 

тлумачить наступним чином: «Звичайно, ні! Я не крав грошей, я лише 

взяв те, що мені належить, так як мені завжди доплачували ». при такому 

підході до ситуації відповідь обстежуваного «ні» на вищевказаний 

перевірки питання буде для нього суб'єктивно виглядати щирим. 

Очевидно, що успішність застосування даного прийому протидії 

обстежуваним залежить від його здатності до самонавіювання. 

З метою профілактики та подолання даного способу 

протидії поліграфолог повинен: 

• спочатку ретельно готувати перевірочні питання, відбираючи з 

можливих варіантів оптимальні формулювання за критерієм 

однозначності сприйняття, що не допускають «перенесення сенсу»; 

• ретельно обговорювати з обстежуваних всі питання по ходу тестування на 

поліграфі до тих пір, поки не переконається, що той правильно розуміє їх 

сенс. 

Не слід плутати навмисний «перенесення сенсу» питання як 

спосіб протидії ПФИ з проявом такого природного механізму 

психологічного захисту як «раціоналізація», який не може 

розглядатися в якості прийому протидії. «Раціоналізація» на 



 

практиці є однією з можливих причин помилково негативні 

висновків. 

Психічні прийоми протидії, спрямовані на посилення 

психофізіологічних реакцій, припускають штучну актуалізацію 

обстежуваним короткочасних емоційно яскраво забарвлених образів або 

думок при відповідях на питання тестів, складених за МКВ або МВСІ, що не 

є перевірочними. 

Очевидно, що цей спосіб протидії складно застосовувати 

однаково стабільно і ефективно протягом усього тестування на 

поліграфі, особливо якщо воно триває досить довго, при цьому 

поліграфолог використовує різні методики і методичні прийоми, 

оскільки набір «збуджуючих» думок і образів може виснажитися, а їх 

емоціогенние сила знизитися в результаті численних повторень. 

Проте такого роду протидія досить небезпечно, перш за все 

тому, що на практиці часто буває складно виявити (особливо 

недосвідченому поліграфологові) сам факт його застосування. Якщо у 

поліграфолога 

виникають відповідні підозри, він повинен перейти до 

використання тестів, складених за МПНВ. Збереження у обстежуваного 

при цьому стабільно сильних реакцій на нейтральні питання буде 

підтвердженням первинних підозр. 
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Спільне ефективне застосування вище описаних психічних 

способів 

протидії 

(на 

придушення 

і 

на 

посилення 

психофізіологічних реакцій) малоймовірно, оскільки: 

• необхідність 

диференційованого 

самостімулірованного 

реагування на певні питання вимагає від обстежуваного їх 

уважного прослуховування, що не дозволяє використовувати 

«Уявне відключення»; 

• необхідність швидкого і своєчасного перемикання між двома по 

суті протилежними психічними процесами вимагає від 

обстежуваного надмірного напруження, яке неможливо довго 

витримувати і приховувати. 

Фізичні способи протидії охоплюють цілеспрямовані 

дії обстежуваного, що мають зовнішні фізичні прояви. найчастіше 



 

за все це скорочення будь-яких груп м'язів, що призводить до 

появі реакцій, схожих з природними психофізіологічними 

реакціями, що виникають при пред'явленні питань. Як правило, 

обстежувані вибирають з метою протидії роботу з такими м'язами, 

скорочення яких насилу може бути візуально виявлено 

поліграфологом: притискання стоп до підлоги або стегон до сидіння стільця, 

згинання пальців ніг в черевиках, стиснення зубів, покусування мови або 

притискання його до неба, довільна зміна характеру дихальних 

рухів і т.п. 

Всі фізичні прийоми протидії надзвичайно «уразливі» - 

ефективність їх застосування залежить від особистих даних обстежуваного, 

тривалості ПФИ, використання поліграфологом спеціальних 

датчиків для реєстрації рухів, а також пильності, 

спостережливості і кваліфікації фахівця. 

Для профілактики використання рухових (фізичних) прийомів 

протидії слід попередити обстежуваного про те, що до його крісла 

підключений дуже чутливий датчик рухів, безпосередньо перед 

тестом перевірити ступінь розслаблення рук і ніг, а також попросити його, 

якщо буде потрібно, зробити будь-які природні рухи (наприклад, 

змінити положення стоп). 

У нормі дихальні руху є єдиним з 

реєстрованих за допомогою поліграфа фізіологічних показників, 

який певною мірою піддається безпосередньому вольовому 

контролю без спеціального тренування. Тому недобросовісні 

обстежувані найчастіше вибирають саме спотворення дихання в якості 

прийому протидії, використовуючи такі способи зміни 

характеру дихання: 
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1. Регулярне дихання. Внаслідок дії механізмів гомеостатичного 

регулювання цей прийом досить швидко призводить до гіпер- або 

гиповентиляции і появи затримок дихання (апное) або глибоких 

вдихів. Одночасно починають відзначатися відносно стійкі 

синхронні зміни частоти пульсу і тиску крові. даний спосіб 

протидії досить легко виявляється шляхом порівняння з 

«Нормою» дихання, зареєстрованої в період настройки поліграфа 

або в проміжках між тестами. 

2. Окремі глибокі вдихи як після перевірочних і контрольних 

питань, так і в будь-яких інших місцях по ходу пред'явлення тесту, 

тривалі затримки дихання або нестабільний, «рване» дихання. цей 

спосіб протидії виявляється також, як і попередній. 

Збереження описаних ознак в звичайному для обстежуваного стані 

може служити вказівкою на наявність патології в дихальній системі 

обстежуваного. 



 

Треба підкреслити, що виявлення прийомів протидії, 

пов'язаних із спотворенням дихання, сприяє одночасне застосування 

двох датчиків дихання, оскільки довільні спотворення дихання, як 

правило, проявляються тільки по одному каналу (частіше з датчика, 

розташованого в області грудей), слабо змінюючи сигнал по другому каналу. 

При відсутності протидії обидва сигналу виявляються практично 

ідентичними. 

До фізичних способів протидії відноситься і поява у 

обстежуваного реакцій, викликаних болем, штучно спровокованої 

будь-яким чином: натисненням пальцем ноги на вістрі канцелярської кнопки, 

проткнути крізь підошву черевика, умисне роздратування наявного 

пореза кожи, нарыва, ссадины или ушиба, также чаще всего в области стоп и 

т.п. 

Применение этого приема противодействия может быть обнаружено по 

необычному симптомокомплексу физиологических реакций, вызванных 

болью, по сравнению с реакциями на другие раздражители, в том числе 

вопросы теста. 

Физиологические способы противодействия предполагают изменение 

обследуемым своего психофизиологического состояния на продолжительное 

время различными (но не фармакологическими) способами, к числу которых 

относятся: чрезмерная физическая нагрузка непосредственно перед 

проведением ПФИ, бессонная ночь, длительное голодание и т.д. Хотя все эти 

воздействия в принципе могут изменить характер психофизиологического 

реагирования обследуемого во время тестирования на полиграфе, их 

отрицательное влияние на эффективность исследования в целом 

малоймовірно, тому що методологія ПФИ побудована з урахуванням можливого 
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впливу подібних чинників і, в гіршому випадку, можна очікувати 

підвищення ймовірності невизначеного виведення. виявлення подібного 

роду заходів протидії може сприяти, якщо дозволяють умови, 

попереднє спостереження за піддослідним, його поведінкою і сном. 

Фармакологічний спосіб протидії включає вживання 

обстежуваним різних фармакологічних препаратів як гальмуючого, 

так і стимулюючої дії, в тому числі алкоголю. Як правило, 

застосування даного способу протидії може бути легко виявлено 

по характерних змін мови і поведінки обстежуваного, проте самим 

надійним засобом його виявлення є хімічний аналіз зразків його 

слини або сечі, паркан яких, в разі підозр, можна зробити по 

закінчення тестування на поліграфі. 

Накопичений науково-практичний досвід свідчить про те, що 

даний спосіб протидії зазвичай виявляється неефективним проти 

більшості методик ПФИ. Однак його потенційна небезпека 

полягає в тому, що він є пасивною формою протидії, 



 

реалізованої обстежуваним без будь-яких зусиль, які самі по собі 

могли б бути швидко виявлені. Крім того, використання даного способу 

може здійснюватися на тлі щирої впевненості обстежуваного в його 

ефективності, що змінює ставлення обстежуваного до процедури в цілому, 

знижує почуття страху викриття і дійсно підвищує ймовірність 

невизначеного виведення або помилково негативні помилки. Разом з тим у 

більшості обстежуваних сам факт вживання фармакологічних 

препаратів є наслідком підвищеної стурбованості щодо 

результатів ПФИ, що робить їх більш уразливими, особливо коли 

підозрюючи застосування заходів протидії поліграфолог ставить 

спеціальним чином підібрані питання, спрямовані на виявлення 

навмисного вживання обстежуваним фармпрепаратів. 

Крім описаних, на практиці зустрічаються інші способи 

протидії з боку недобросовісних обстежуваних, в більшості 

своєму включають ряд малообгрунтованих і навіть наївних прийомів. До їх 

числа відносяться: втирання антидепресантів в долоні рук, намилювання 

пахв, вживання перед тестом 4-5 таблеток аспірину і ін. 

Єдиним суттєвим негативним моментом, пов'язаним з 

використанням усіх цих прийомів, як і в разі застосування 

фармакологічного способу протидії, є те, що вони 

сприяють формуванню впевненості у обстежуваного в можливості 

успішного (з точки зору його інтересів) проходження ПФИ. Однак 

оскільки ефективність подібних прийомів доведена не була, а 

елементарна медико-біологічна логіка вказує на те, що ця 
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ефективність украй низька, в як такому самостійному виявленні та 

подоланні подібні прийоми не потребують. 

Підсумовуючи наведене, зазначимо, що в разі виявлення 

ознак протидії з боку обстежуваного поліграфолог повинен 

діяти наступним чином: 

• не інформувати обстежуваного про свої підозри відразу і довести до 

кінця пред'явлення поточного тесту з тим, щоб переконатися в правильності 

своїх підозр; 

• після завершення чергового пред'явлення тесту треба поцікавитися у 

обследуемого, не предпринимает ли он каких-либо усилий с целью 

противодействия полиграфу, и подчеркнуть, что такие действия все равно 

будут выявлены и будут интерпретироваться явно не в его пользу (после 

этого полиграфолог должен снова потребовать от обследуемого строгого 

соблюдения всех инструкций и повторить то предъявление теста, в ходе 

которого возникли подозрения о противодействии); 

• далее, проверяя подозрения относительно использования обследуемым 

приемов противодействия, из предъявляемых тестов необходимо 

исключить все контрольные вопросы с тем, чтобы противодействуя, 



 

обследуемый был вынужден усиливать свои реакции на нейтральные 

вопросы, что сравнительно легко выявить. 

Если признаки противодействия сохраняются после выполнения выше 

указанных действий, можно провести тест «молчаливых ответов» или «Да- 

Нет» тест, которые облегчают выявление мер противодействия, или же 

перейти к использованию МПНВ и предъявить тест, содержащий следующие 

вопросы: 

«Вы получали от кого-либо подробные сведения о полиграфе?» 

«Вы проходили ранее проверку на полиграфе?» 

«Вы изучали меры противодействия полиграфу?» 

«Вы получали специальную подготовку по мерам противодействия 

полиграфу?» 

«Вы применяли меры противодействия полиграфу в ходе настоящего 

исследования?» 

«Вы собираетесь применять приемы противодействия полиграфу в 

последующих тестах?» 

«Вы принимали фармпрепараты перед сегодняшним тестированием?» 

Полиграфолог должен помнить, что после уличения в противодействии 

недобросовестный обследуемый может «сломаться», утратить интерес к 

тестированию и практически полностью потерять физиологическую 

реактивность. В этом случае могут потребоваться дополнительные методы 

стимулювання активності обстежуваного. 
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19. Обробка та аналіз результатів тестування на поліграфі 

Обробка та аналіз результатів ПФИ проводяться двічі в формі: 

а) попередньої оцінки поліграфологом реакцій обстежуваного 

безпосередньо на стадії тестування на поліграфі і відразу по його 

завершенні; 

б) повної якісно-кількісної обробки, а також, в разі 

необхідності, незалежної експертної оцінки. 

Попередня оцінка результатів по ходу тестування 

здійснюється поліграфологом без кількісної обробки даних, а 

візуально по відносній вираженості психофізіологічних реакцій, 

але обов'язково на основі універсальних вимог і критеріїв, які 

будуть викладені нижче. Така оцінка є достатньо надійною, якщо 

психофізіологічні реакції добре виражені, і необхідна для вибору 

тактики проведення заключного співбесіди з обстежуваних. Однак 

вона не може використовуватися для винесення остаточного судження 

поліграфологом за результатами ПФИ, так як не позбавлена суб'єктивізму. 

Повна якісно-кількісна обробка результатів ПФИ 

займає значно більше часу, ніж попередня експрес- 

оцінка. Зазвичай вона комп'ютеризована і може здійснюватися за місцем 

проведення тестування на поліграфі (при наявності відповідних 



 

умов, якщо тестування проводиться поза стаціонаром для проведення 

ПФИ). Якісно-кількісна обробка проводиться в кілька 

етапів: 

а) загальний огляд і оцінка якості поліграм; 

б) виділення та вимірювання психофізіологічних реакцій; 

в) ранжування реакцій і остаточна математична обробка 

даних. 

Загальний огляд поліграм проводиться з метою оцінки їх придатності 

для аналізу, визначити якість запису і наявності артефактів, а також для 

загальної оцінки психофізіологічного стану обстежуваного під час 

тестування. 

По ділянках поліграм з фонової записом фізіологічних 

показників обстежуваного до початку і після закінчення тесту поліграфолог 

оцінює КГР реактивність і спонтанну КГР активність, що відображають 

рівень психофізіологічної реактивності обстежуваного. 

Низька КГР реактивність може вказувати на високий рівень 

психопатії обстежуваного, що є одним з факторів підвищення 

ймовірності псевдонегативних висновків за результатами ПФИ. (Для 

підтвердження такого припущення вимагає порівняння отриманих 
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в ході ПФИ даних з даними психологічного дослідження обстежуваного 

і спостереження за ним.) 

Спонтанна КГР реактивність вважається високою, а обстежуваний 

визнається КГР лабільним в тому випадку, коли кількість спонтанних КГР- 

сплесків перевищує 10 за 3 хвилини. Низька КГР активність або КГР- 

стабільність обстежуваного має місце при кількості спонтанних КГР- 

сплесків менше 2 за 3 хвилини. Висока або низька спонтанна КГР- 

активність є відносно стійкою психофізіологічної 

характеристикою людини і може вказувати на наявність у обстежуваного 

характерного психологічного типу поведінки «А» (емоційна 

лабільність) або «В» (емоційна стійкість), відповідно. 

Для поліграфолога важливо знати, що при тестуванні на поліграфі 

осіб з профілем поведінки по типу «А» збільшується ймовірність 

хибнопозитивної помилки, а для осіб з поведінкою за типом «В» - 

псевдонегативну. Крім того, нещирі обстежувані з профілем 

поведінки по типу «А» легше піддаються психологічному впливу в 

Під час заключного співбесіди за результатами ПФИ. 

Виділення і вимір психофізіологічних реакцій може 

здійснюватися як експертно поліграфологом, так і з використанням 

комп'ютерних програм. Основу обробки становить кількісна 

оцінка реакцій, яка є хорошим захистом від можливого впливу 

на кінцевий результат непередбачуваних упереджень, упередженості і 

суб'єктивізму поліграфолога, так як зменшує вплив сторонніх 



 

чинників на процес прийняття рішення. 

Виділення і вимір реакцій проводиться по кожному 

реєструється фізіологічного показника окремо і незалежно від 

наявності реакцій за іншими показниками. До оцінки реакцій на конкретні 

питання можна приступати тільки після того, як поліграфолог переконається, 

що відсутні явні ознаки протидії з боку обстежуваного. 

Можливі різні способи оцінки фізіологічних реакцій і, в 

принципі, за реакцію можна було б приймати будь-яке відхилення від 

норми, поєднане з заданим питанням і відповіддю на нього. Однак, не 

слід вважати реакціями такі зміни фізіологічних показників 

як збільшення амплітуди і зменшення періоду дихання, збільшення 

глибини видиху, збільшення частоти пульсу. 

Рекомендується використовувати нижченаведені стандартні критерії 

оцінки зареєстрованих фізіологічних реакцій. 

За початок реакції приймаються зміни в фізіологічних 

показниках, які наступають в період від початку озвучування питання 

поліграфологом і до 5 секунд після завершення відповіді обстежуваного. 

Зміни фізіологічних показників за межами цієї області, 
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іменованої зоною реагування, «реакціями» не рахуються. До числа таких 

виключаються реакцій, зокрема, відноситься реакція очікування питання. 

Критерії шкірно-гальванічної реакції (КГР): 

• реакцією вважається зменшення величини електричного опору 

шкірного покриву більш, ніж на 500 Ом; 

• реакція вимірюється на поліграми в міліметрах від вихідного рівня, 

яке існувало безпосередньо перед пред'явленням питання, до 

найбільшої величини сигналу в межах зони реагування; 

• реакція може бути множинною (поліфазний), тобто мати 

кілька піків в згаданому інтервалі; 

• додатковим параметром реакції може бути також час 

відновлення вихідної величини електричного опору 

шкірного покриву, що вимірюється на поліграми в міліметрах (по 

горизонталі) від максимального значення сигналу до моменту його 

повернення до вихідного рівня. 

Критерії реакції в диханні: 

• зменшення амплітуди дихальної кривої - вимірюється в міліметрах 

як різниця між амплітудою після першого повного вдиху після відповіді 

обстежуваного і амплітудою останнього повного вдиху перед питанням; 

• збільшення періоду дихання - різниця в міліметрах (по горизонталі) 

між тривалістю першого повного дихального циклу після відповіді 

обстежуваного і останнього повного дихального циклу перед питанням; 

• зменшення глибини вдиху - вимірюється як різниця в міліметрах 

між мінімальним значенням сигналу на 15-ти секундному інтервалі 



 

після відповіді обстежуваного і тим же параметром безпосередньо перед 

питанням; 

• апное - тривала затримка дихання. 

Критерії реакції в кардіосігнале (описуються нижче в залежності 

від реєстрованих показників): 

• зменшення амплітуди фотоплетізмограмми - вимірюється в міліметрах 

як різниця між амплітудою сигналу в момент пред'явлення питання і 

її мінімальним значенням на інтервалі 4-14 секунд після питання; 

• збільшення рівня ізолінії діастоли - вимірюється як різниця в 

міліметрах між максимальним значенням діастолічного рівня в 

сигналі тиску крові на інтервалі 4-14 секунд після початку питання і 

його значенням в момент пред'явлення питання; 

• зменшення частоти пульсу - вимірюється як різниця в міліметрах 

між максимальним і мінімальним значенням частоти пульсу в 20-ти 

секундному інтервалі після питання. 
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Як рухової реакції розглядається поява 

збурень в зазвичай стабільному сигналі, що реєструється датчиком 

рухової активності. 

Вимірювання реакцій за допомогою комп'ютерних програм 

здійснюється за вказаними вище критеріями, але в відносних одиницях 

в залежності від використовуваної системи перетворення фізіологічних 

сигналів. 

Ранжування реакцій за величиною відносно один одного 

здійснюється в залежності від того, яка методика використовувалася в ході 

тестування на поліграфі. Ця процедура так само, як і вимір реакцій, 

здійснюється послідовно по кожному фізіологічного показника 

і по кожному окремому пред'явленню питання. 

У разі використання МКВ ранжування проводиться на основі 

зіставлення реакцій на сусідні пари питань однієї зони 

(Контрольний / перевірки). Залежно від вираженості реакцій може 

використовуватися 3-х, 5-ти або 7-ми бальна система ранжирування. Обраний 

для конкретної пари питань значення рангу відображає диференціальну 

реактивність обстежуваного, так як характеризується як величиною, але 

і спрямованістю. 

При використанні 5-ти бальної системи ранжування застосовуються 

наступні критерії встановлення рангу реакції (для прикладу розглянемо 

пару контрольний / перевірки питання): 

«-2» - реакція на перевірки питання значно більше реакції на 

контрольний; 

«-1» - реакція на перевірки питання ненабагато більше реакції на 

контрольний; 

«0» - реакції на перевірки і контрольний питання приблизно 



 

однакові; 

«+1» - реакція на перевірки питання дещо менше реакції на 

контрольний; 

«+2» - реакція на перевірки питання значно менше реакції на 

контрольний. 

Величина реакції визначається як абсолютною величиною 

Реальні показники можуть відрізнятися, так і їх кількістю, залученим до 

процесу 

реагування. 

При використанні 7-ми бальної системи ранжування градація 

величини реакції виявляється більш детальної: значно більше, 

більше, значно більше, немає відмінностей. 

У разі використання МПНВ застосовується така ж система 

ранжирування, як і для МКВ, за винятком того, що за основу порівняння 

в парі беруться реакції на перевірки питання, який викликав 
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мінімальну реакцію серед перевірочних питань в цілому по тесту. 

Порівняння реакцій потім проводиться для будь-якого цікавить 

перевірочного питання. 

У разі використання МВСІ ранжування реакцій здійснюється 

в межах ряду варіантів закінчень на кожен незавершений питання. 

Кількість використовуваних рангів при цьому визначається кількістю 

враховуються відповідей в даному ряду. Критерій присвоєння рангів 

наступний: найбільш вираженої реакції в ряду присвоюється «ранг 1», 

другий за величиною - «ранг 2», наступного (за зменшенням) - «3» і т.д. 

Таким чином мінімальної реакції присвоюється найбільший ранг. 

При експертної процедури ранжирування реакцій застосування 

описаних вище критеріїв носить евристичний характер і передбачає, 

що необхідні навички були вироблені поліграфологом в процесі 

освоєння спеціальності. При використанні комп'ютерних програм ця 

процедура здійснюється автоматично на основі об'єктивних 

кількісних критеріїв відмінності реакцій. 

Отримані в результаті експертної оцінки значення рангів можуть 

бути введені в комп'ютер (в певній послідовності, 

предусматриваемой відповідною програмою математичної обробки 

даних) і піддані подальшій обробці. 

Рішення, прийняте поліграфологом, за результатами ПФИ, перш 

за все, має ґрунтуватися на даних об'єктивної якісно- 

кількісної обробки психофізіологічних реакцій обстежуваного. 

Отримавши відповідні дані, поліграфолог повинен: 

• ще раз ретроспективно оцінити стійкість реакцій на питання, що цікавлять 

питання в різних пред'явлення одного і того ж тесту (групи тестів, 

складених по одній темі); 



 

• проаналізувати на предмет виключення можливість протидії 

процедурі з боку обстежуваного; 

• оцінити відповідність сформульованих ним висновків іншої наявної в 

його розпорядженні інформації, що стосується особистості обстежуваного і 

ситуації, що послужила приводом для проведення ПФІ, і 

проаналізувати можливість появи реакцій на питання, що цікавлять 

ініціатора питання іншими причинами, не пов'язаними з умисним 

приховуванням відомостей обстежуваним. 

Крім того, необхідно мати на увазі наступне: 

• псевдонегативну висновок може бути зроблений через кваліфікованого 

протидії з боку обстежуваного (поліграфолог до останнього 

моменту повинен це враховувати); 

• хибнопозитивні помилки, як показує багаторічний досвід 

застосування поліграфа, позитивно корелює з рядом соціально 
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психологічних рис обстежуваного особи, таких як хорошу освіту, 

походження з середніх соціальних верств, заклопотаність за свою 

репутацію, хвороблива реакція на висунуті звинувачення і т.п. 

(Поліграфолог повинен про це пам'ятати); 

• наявність певної (іноді високою) ймовірності появи 

хибнопозитивної помилки при використанні практично всіх 

методик ПФИ робить «висновок про щирість» обстежуваного більш 

надійним і заслуговує на більшу довіру, ніж «висновок про 

нещирості ». 

20. Заключне співбесіду 

Заключне співбесіду з обстежуваних зазвичай проводиться 

після попередньої оцінки результатів тестування на поліграфі, хоча 

його проведення не є обов'язковим. Як правило, воно проводиться або 

в разі виникнення сумнівів у щирості обстежуваного, 

підкріплених наявністю стійких виражених психофізіологічних 

реакцій на перевірочні питання, або при неможливості для 

поліграфолога прийти до однозначно трактуються висновків. якщо 

попередня оцінка результатів з очевидністю свідчить в 

користь обстежуваного, то заключне співбесіда не проводиться. 

Поліграфолог лише коротко дякує обстежуваного за участь процедурі і 

прощається з ним. 

Основна мета заключного співбесіди - отримання від 

обстежуваного повного або часткового визнання щодо досліджуваних 

фактів на основі максимального використання в цих цілях тих умов і 

психологічної обстановки, які надає ПФИ. для успішного 

досягнення цієї мети поліграфолог повинен вміти використовувати деякі 

психологічні чинники, що сприяють отриманню визнання з 

боку обстежуваних, навмисне спотворюють або приховують 



 

цікаву для ініціатора ПФІ інформацію. 

Як правило, визнання в умовах проведення ПФІ обстежувані 

роблять під впливом сильного емоційного імпульсу, пов'язаного з 

почуттям провини, сорому і докорами сумління. Його легше отримати, коли 

недобросовісний обстежуваний, зокрема: 

• знає і розуміє, що поліграфологові відома правда; 

• переконується, що суперечливість і неспроможність його легенди 

стають очевидними; 

• бреше людині або людям, до яких відноситься з повагою. 
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Наявний досвід показує, що на визнання частіше йдуть ті 

обстежувані, які під час тестування на поліграфа демонструють 

виражені психофізіологічні реакції. 

Визнання зазвичай стримується почуттям страху покарання як за сам 

факт приховування інформації, так і за приховуване скоєне. Тому 

поліграфолог повинен прагнути знизити це почуття страху у 

недобросовісного обстежуваного. Слід демонструвати співчуття, 

намагатися «увійти в становище» обстежуваного, допомогти йому обґрунтувати 

або 

навіть виправдати вчинене, і тим самим зробити перший крок до визнання. 

Поліграфолог може спробувати переконати обстежуваного в тому, що дача 

завідомо неправдивих показань - непросте, вимотує заняття, що 

обстежуваному стане набагато легше після визнання і припинення 

безнадійних спроб приховати правду. Одне із завдань поліграфолога при цьому 

полягає в тому, щоб довести обстежуваному, що його легенда слабо 

відпрацьована, абсолютно неспроможна і при зіставленні з фактами не 

витримує перевірки. 

Домагаючись визнання, важливо пам'ятати, що воно повинно полягати не 

просто в прийнятті обстежуваним на себе відповідальності за якийсь 

проступок, а обов'язковому викладі інформації по суті подій. 

Повідомляються під час визнання відомості повинні бути перевіряє ще раз 

і доказовими, так як з різних причин визнання обстежуваних можуть 

виявитися помилковими. 

Рекомендується проводити заключне співбесіду наступним 

чином: 

• перед початком співбесіди треба зняти з обстежуваного все датчики і на 

деякий час залишити його одного (в цей час поліграфолог, перейшовши в 

сусіднє приміщення, повинен завершити попередню оцінку 

поліграм); 

• після повернення поліграфолог спокійно сідає навпроти обстежуваного, 

дивиться йому в очі і приступає до бесіди; 

• перш за все, у обстежуваного з'ясовується його ставлення до проведеного 

тестування, поліграфолог цікавиться, що особливо турбувало 



 

обстежуваного під час процедури, які питання і чому опинилися 

найбільш «неприємними»; 

• потім поліграфолог цікавиться, як обстежуваний може пояснити свої 

стійкі реакції під час тестування на ті чи інші питання; при 

цьому поліграфолог повинен приймати тільки заможні пояснення, 

демонструючи наростаючу упередженість і незадоволеність 

слабкими аргументами обстежуваного, відкрито підкреслюючи протиріччя, 

якщо такі мають місце. 
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Протягом усього співбесіди поліграфолог повинен уважно 

слухати все, що говорить обстежуваний, не перебивати його і давати по 

кожного питання висловлюватися повністю. Поліграфолог повинен намагатися 

проводити співбесіду в формі делікатного зондування тим, при 

відповідях на перевірочні питання яких були виявлені виражені 

психофізіологічні реакції. Не слід упускати момент, коли 

стан обстежуваного (його готовність до визнання) дозволить поставити 

пряме запитання по суті обговорюваних фактів. При цьому забороняється: 

• прямо звинувачувати обстежуваного у брехні; 

• робити передчасні висновки і розкривати перед обстежуваним свої 

підозри або відомі поліграфологові факти; 

• проводити додаткове (повторне) ПФИ по завершенні 

співбесіди. 

21. Формулювання висновків і підготовка висновку за результатами 

ПФИ 

До компетенції поліграфолога входить формулювання за результатами 

проведеного ПФИ виведення про ступінь відповідності дійсності 

тверджень обстежуваного, що відносяться до подій або фактів, 

цікавлять ініціатора ПФІ. Даний висновок поліграфолог робить на 

підставі зіставлення психофізіологічних реакцій обстежуваного, 

які виникли у відповідь на пред'явлені йому перевірочні, контрольні та 

інші допоміжні питання, сформульовані відповідно до 

завданням ПФИ, і подальшої оцінки відносної значущості цих 

питань для обстежуваного. 

Формулювання висновку (в якій би то не було формі) про 

існування події або окремих обставин того, що сталося в 

компетенцію поліграфолога не входить, тому що відповідно до чинного 

законодавством висновок фахівця - це джерело відомостей, на 

основі яких наявність або відсутність обставин, що підлягають 

доведенню, а також інших обставин, що мають значення для справи, 

встановлюють уповноважені на те особи в порядку, визначеному 

відповідними нормативними актами. 

За матеріалами ПФИ поліграфолог становить письмовий висновок, 

в якій рекомендується зазначати наступне: 



 

• дату, час і місце проведення ПФІ; 

• підстави проведення ПФІ; 

• відомості про ініціатора; 
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• відомості про поліграфологів (П.І.Б .; документ, що дає право на 

проведення дослідження); 

• питання, поставлені на його вирішення; 

• матеріали, надані в розпорядження поліграфолога; 

• прізвище, ім'я, по батькові та рік народження обстеженого особи; 

• відомості про інших осіб, присутніх при проведенні ПФІ; 

• найменування використовувалися при проведенні ПФІ технічних 

коштів; 

• методики, за якими проводилося тестування на поліграфі; 

• зміст тестів (при необхідності); 

• висновки з поставлених питань. 

У Висновках також наголошується факт отримання письмової згоди 

обстеженого особи на участь в ПФІ. 

Якщо при проведенні ПФІ поліграфолог встановить обставини, 

які мають значення для справи, з приводу яких йому не були 

поставлені питання, то він має право вказати на них у своєму висновку. 

Відомості про поведінку обстежуваних під час проведення ПФІ; 

інформація, отримана поліграфологом в ході заключного 

співбесіди; заяви, зроблені в письмовій формі обстежуваним, а 

також іншими учасниками ПФИ; дані, отримані при використанні 

інших, що не відносяться до ПФИ, методів психології, прикладної 

психофізіології і т.д., якими професійно володіє поліграфолог, 

можуть бути вказані безпосередньо в ув'язненні або представлені у вигляді 

додатки до висновку. 

У разі проведення ПФІ комісією фахівців за результатами 

досліджень поліграфологами (при збігу думок) складається 

єдиний висновок. При виникненні розбіжностей кожен з 

поліграфологів, які брали участь у проведенні ПФІ, дає окреме 

висновок з питань, які викликали розбіжність. 

22. Залучення перекладача 

Залучення перекладача до проведення ПФІ вкрай небажано, 

однак має місце в тих випадках, коли мова йде про тестування особи, з 

яким поліграфолог не може вільно спілкуватися на одній мові. 

Залучення перекладача: 

• ускладнює встановлення необхідного психологічного контакту між 

поліграфологом і обстежуваним; 
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• не дозволяє усунути виникає у обстежуваного через неточного 

перекладу непорозуміння щодо процедурних моментів і, що 

особливо небезпечно, нерозуміння смислових нюансів запитань; 

• виключає застосування, в разі необхідності, цілого ряду прийомів 

психологічного впливу; 

• дає можливість недобросовісним обстежуваним ухилятися від відповідей 

на питання поліграфолога, посилаючись на нерозуміння; 

• збільшує тривалість процедури в 2 і більше разів; 

• знижує ступінь конфіденційності ПФИ. 

На жаль, навіть незначна негативна реакція обстежуваного 

на сам факт присутності перекладача або негативне ставлення до 

конкретній особі, яка здійснює переклад, про які обстежувані по 

різних причин можуть замовчувати, здатні викликати появу 

небажаних психофізіологічних зрушень в загальній картині реакцій і 

приводити до закріплення установки у обстежуваного на приховування шуканої 

інформації. 

З огляду на вищевикладене, у разі залучення перекладача до 

проведення ПФІ необхідна особливо чітка підготовка всього 

заходи і питань тестів. Крім того, поліграфолог повинен 

вживати наведених нижче інструкцій щодо зниження негативного 

ефекту, обумовленого присутністю перекладача як «третьої особи». 

Вимоги, що пред'являються до перекладача: 

• вільне володіння мовою, знання якої необхідне для спілкування з 

обстежуваним, і здатність забезпечувати точний двосторонній переклад; 

• якщо обстежуваний - чоловік, перекладач обов'язково повинен бути 

чоловіком; якщо тестується жінка, перекладач може бути як 

чоловіком, так і жінкою; 

• добра поінформованість (з точки зору термінології та по 

суті) з питань, щодо яких проводиться ПФИ; 

• надійність з точки зору необхідності забезпечення безпеки 

заходи і конфіденційності одержуваної інформації. 

• бажано, щоб перекладач не був знайомий з обстежуваних. 

Перекладач також повинен вміти психологічно адаптуватися 

(Підлаштовуватися) як до обстежуваного, так і до поліграфологові. всім своїм 

видом він повинен викликати довіру і повагу у обстежуваного. Добре, 

якщо за загальними ознаками зовнішності і особистим якостям перекладач має 

деяку схожість з поліграфологом. 

До початку ПФИ поліграфолог повинен: 

1. Отримати повну інформацію про особисті дані перекладача (як 

правило, вона надається ініціатором). 

2. Повідомити перекладачеві всі дані про обстежуваному. 
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3. Роз'яснити мети і методичні особливості проведення ПФІ. 

4. Попросити перекладача перевести підготовлені поліграфологом 

питання письмово спочатку з російської на мову перекладу, а потім, через 

деякий час, знову на російську з тим, щоб переконатися в точності 

перекладу. 

5. Проінструктувати перекладача про місце його знаходження під час 

передтестової бесіди, тестування на поліграфа і заключного 

співбесіди. Під час передтестової бесіди і заключного 

співбесіди перекладач сідає максимально близько до обох 

учасникам ПФИ, не заважаючи їм бачити один одного (зазвичай збоку між 

ними), якщо вони сидять обличчям один до одного, так, щоб мати можливість 

звертатися і до поліграфологові, і до обстежуваного, злегка повертаючи 

голову. Під час тестування перекладач, в залежності від ситуації по 

вказівкою поліграфолога, може сидіти або поруч з ним за спиною 

обстежуваного, або перед обстежуваним (у цьому випадку після озвучування 

кожного питання перекладач повинен опускати погляд вниз і не дивитися 

на обстежуваного, коли той відповідає на питання). 

6. Дати інструкції перекладачеві як треба поводитися і що переводити по 

ходу ПФИ (поліграфолог повинен підкреслити, що перекладач є 

його «правою рукою», і що йому належить виключно важлива роль в 

проведенні заходу). 

7. Особливо роз'яснити, що перекладачеві забороняється: 

а) займатися по ходу заходу сторонніми справами, відволікаючими 

увагу обстежуваного; 

б) вести сторонні розмови з обстежуваних, уточнювати його 

біографічні дані, задавати власні питання, висловлювати 

особисті міркування або іншим чином втручатися в діалог між 

поліграфологом і обстежуваним; 

в) робити зауваження обстежуваному, чинити на нього психологічний 

вплив або вчиняти інші дії, які могли б порушити 

загальний порядок проведення ПФІ. 

8. Відпрацювати з перекладачем систему сигналів для позначення моменту 

пред'явлення чергового питання, повторення попереднього питання, 

початку і закінчення тесту. Перекладач повинен чітко засвоїти, що 

визначення моменту і послідовності пред'явлення питань - 

абсолютна прерогатива поліграфолога. 

9. Проінструктувати перекладача, щоб той перекладав висловлювання 

поліграфолога і обстежуваного дослівно, уникаючи виразів типу «він 

хоче знати, що Ви ... »,« він просив Вам сказати ... »і т.п. 
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10. Вибрати (з урахуванням кваліфікації перекладача, його особистих даних і 

інших факторів) спосіб звернення стягнення - послідовний або синхронний, 

маючи на увазі, що: 



 

а) послідовний переклад вимагає від перекладача хорошої пам'яті і 

уваги, робить його участь в бесіді більш помітним і в меншій 

ступеня сприяє підтримці психологічного контакту між 

обстежуваним і поліграфологом; в той же час такий переклад точніший, 

що особливо важливо в разі спілкування на мові з відмінною від російської 

лінгвістичної структурою; 

б) синхронний переклад (хоча і підвищує ймовірність помилок, особливо 

при роботі зі складними мовами) дозволяє хорошому перекладачеві більше 

точно передавати відтінки висловлювань, що сприяє поліпшенню 

контакту між поліграфологом і обстежуваним; не відволікає уваги 

останнього від діалогу з поліграфологом, так як тривалі паузи 

при такому перекладі відсутні; не дає можливості недобросовісному 

обстежуваному в паузах «доопрацьовувати» свою легенду. 

Безпосередньо на початковому етапі проведення ПФІ поліграфолог 

представляє перекладача обстежуваному, роз'яснює йому функції 

перекладача під час дослідження і просить уникати в процесі спілкування з 

поліграфологом через перекладача фраз типу «скажіть йому, що ...» або «мені 

б хотілося, щоб Ви йому сказали ... »і т.п. обстежуваний повинен 

розмовляти з поліграфологом так, ніби перекладача немає і спілкування 

здійснюється особисто. 

Поліграфолог звертається до обстежуваного безпосередньо, дивлячись в очі, з 

тим, щоб контролювати його увагу. Питання слід задавати 

повільно і чітко, використовуючи природний, правильну мову, намагаючись не 

вживати рідкісні слова, жаргонізми і спеціальні терміни. 

Поліграфолог ставить питання безпосередньо обстежуваному, не звертаючись 

до перекладача. Обстежуваний, відповідаючи, також повинен звертатися до 

поліграфологові. Перекладач виконує технічну роль посередника в 

передачі інформації. Якщо обстежуваний і перекладач починають активно 

обговорювати щось, поліграфолог повинен негайно перервати їх дискусію 

і з'ясувати її причину. 

Перекладач переводить питання і висловлювання поліграфолога 

максимально точно, рівним голосом, з урахуванням інтонаційних нюансів, 

використовуваних поліграфологом. Відповіді обстежуваного він повинен 

переводити 

буквально, без коментарів типу «мені здається, що він бреше». 

Основні методичні вказівки поліграфолога, які переводить 

перекладач, повинні повторюватися обстежуваним вголос і знову переводитися 

перекладачем на російську мову, щоб поліграфолог міг переконатися в тому, що 

інструкції сприйняті і зрозумілі обстежуваним правильно. 
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При послідовному перекладі перекладач повинен починати переклад 

тільки після завершення поліграфологом або обстежуваним висловлюваної 

думки. Цього правила особливо ретельно треба дотримуватися при бесіді з 



 

багатослівними обстежуваних. 

В процесі ПФИ поліграфолог (хоча саме він несе повну 

відповідальність за якість проведення дослідження) не повинен робити 

зауважень перекладачеві, критикувати його або іншим підривати його престиж в 

очах обстежуваного. Необхідна критика повинна висловлюватися тільки в 

відсутність обстежуваного. 

Ведення аудіо- чи відеозапису в разі залучення перекладача до 

проведення ПФІ обов'язково. Перекладач повинен брати участь в 

обробці аудіо-, відеозаписів з метою усунення можливих неточностей, 

допущених при перекладі по ходу ПФИ, і більш детальної оцінки 

лінгвістичних особливостей висловлювань обстежуваного. Окремі 

фрагменти фонограм згодом можуть передаватися для прослуховування 

іншим перекладачам (як правило, більш високої кваліфікації). 

висновок 

Вміщені в цьому посібнику вимоги і рекомендації до 

порядку проведення ПФІ в цілому охоплюють всі етапи його організації і 

виробництва з урахуванням необхідності вирішення питань, найчастіше 

що виникають при використанні поліграфа на практиці. 

Звичайно, далеко не всі деталі і професійні нюанси роботи 

поліграфолога знайшли своє відображення в посібнику, так як при його 

підготовці 

ставилися завдання не тільки з узагальнення навчального матеріалу для осіб, 

освоюють новий вид професійної діяльності, але в першу 

чергу - завдання з уніфікації методичних вимог до проведення 

ПФИ незалежно від того, ким і на якій підставі вона була ініційована, 

ким і щодо кого проводиться. 

Авторський колектив сподівається, що посібник, узагальнююче багаторічний 

досвід використання поліграфа в Росії, буде затребуване співробітниками 

правоохоронних 

органів, 

представниками 

юридичної 

громадськості і всіма зацікавленими у розвитку вітчизняної 

поліграфології особами. 
 


