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(57) Спосіб визначення психофізіологічної готов-
ності людини до психофізіологічного дослідження,
що полягає в накладенні на тіло досліджуваного
щонайменше одного датчика реєстрації психофізі-
ологічних реакцій, пред'явленні інформації, реєст-
рації психофізіологічних реакцій, зокрема шкірно-
гальванічної реакції, за допомогою вимірювально-
го або реєструючого пристрою, та їх аналізі, який
відрізняється тим, що перед проведенням пси-
хофізіологічного дослідження проводять попере-
дню установку коефіцієнта підсилення вимірюва-
льного або реєструючого пристрою під
індивідуальні особливості людини шляхом вимі-
рювання або реєстрування сигналу у відповідь на
глибокий вдих і видих, за показниками пристрою

визначають орієнтовний коефіцієнт підсилення,
потім пред'являють людині стимули у вигляді на-
бору карт з умовно-значущими зображеннями у
закритому вигляді зображеннями вниз і пропону-
ють людині вибрати одну з них приховано від до-
слідника,  запам'ятати і відкласти,  далі людину ін-
структують про те, що при пред'явленні кожної
карти дослідник задає питання, що стосується
вибору карти, на що людина відповідає в залеж-
ності від вимог дослідника тільки ствердно чи тіль-
ки заперечно, потім із заданим темпом і часом
пред'явлення кожної карти по черзі пред'являють
людині три нульові карти, причому зображення на
перших двох викликають підвищену емоційну на-
пругу, зображення на третій карті відсутнє, по реа-
кції на першу нульову карту уточнюють коефіцієнт
підсилення пристрою, потім пред'являють, при-
наймні три рази, набір карт з умовно-значущими
зображеннями, при цьому порядок пред'явлення
карт змінюють кожного разу, реєструючи резуль-
тати психофізіологічної реакції людини, зокрема
шкірно-гальванічної реакції, на кожну карту, її по-
рядковий номер пред'явлення, далі роблять аналіз
змін психофізіологічної реакції, зокрема шкірно-
гальванічної реакції, виділяють максимальні зна-
чення реакцій і визначають емоційно-значущу кар-
ту для людини, пред'являють цю карту людині, і за
збігом її з вибраною нею картою судять про готов-
ність людини до спеціального психофізіологічного
дослідження на даний момент часу.

Винахід відноситься до медицини,  а саме до
психофізіології і може бути використаний при про-
веденні спеціальних психофізіологічних дослі-
джень (тестування).

Відомий спосіб виявлення прихованих емоцій-
них реакцій до предмета дослідження [див. Мил-
нер П. "Физиологическая психология": М., из-во
"Мир", 1973 г., с. 129-130], що полягає в пред'яв-
ленні інформації, реєстрації психофізіологічних
реакцій та їх аналізі, реалізований у процесі "дете-

ктування брехні". Недоліком відомого способу є те,
що виявлення факту "правда - брехня" на постав-
лене випробуваному питання реалізується, у кін-
цевому рахунку,  за принципом "так"  -  "ні"  як би в
режимі "іспиту", що не дозволяє оцінити відношен-
ня випробуваного до предмета дослідження, а
також виявити його індивідуальні особливості.

Відомий також "Спосіб виявлення прихованих
емоційних реакцій до предмета дослідження" [див.
опис винаходу до патенту РФ №2036608 МПК
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6А61В5/16, опубл. 09.06.1995р. Бюл. №16], що
включає пред'явлення інформації, реєстрацію пси-
хофізіологічних реакцій та їх аналіз і відрізняється
тим, що пред'являють сюжетний матеріал, у який
включено інформацію про предмет дослідження,
наприклад,  у вигляді образів (аудіо чи відео),  які
переважно включено в сюжетний матеріал, що
дозволяє, змінюючи їх набори чи сполучення, най-
більш повно судити про індивідуальні особливості
випробуваного, його нахили, особисті якості. Відо-
мий спосіб має той же недолік, що і попередній: не
враховує стан досліджуваного перед проведенням
спеціальних психофізіологічних досліджень. Крім
того, реєстрацію психофізіологічних реакцій ви-
пробуваного здійснюють шляхом виміру пульсу
(числа ударів у хвилину).  Але слід зазначити,  що
різкою зміною пульсу супроводжуються реакції
випробуваного як на позитивні емоції внаслідок
якихось приємних подій, так і реакції на негативні
емоції внаслідок неприємних подій. Тому висновок
про індивідуальні особливості випробуваного, його
психофізіологічний стан, зроблений тільки на під-
ставі зміни частоти пульсу, є суб'єктивним.

Відомий "Спосіб виявлення прихованих психі-
чних реакцій людини" [див. опис винаходу до па-
тенту РФ №2169524 С2, МПК 7A61B5/6, опубл.
27.06.2001р. Бюл №18], що обраний як прототип.
Цей спосіб усуває недоліки вищеописаного спосо-
бу за рахунок того, що в даному способі, який
включає пред'явлення інформації, реєстрацію пси-
хофізіологічних реакцій та їх аналіз, перед
пред'явленням інформації проводять попередню
комплексну психофізіологічну діагностику людини,
що складається з психологічного тестування для
виявлення сфери сильних психічних реакцій і ви-
міру психофізіологічних параметрів для оцінки
індивідуальних особливостей людини, які визна-
чають її стан на момент початку дослідження,  піс-
ля чого за результатами тестування пред'являють
інформацію і реєструють психофізіологічні реакції
на запропоновану інформацію шляхом виявлення
піків і порогів психофізіологічних параметрів при-
хованих психічних реакцій, а по завершенні
пред'явлення інформації проводять додатковий
вимір психофізіологічних параметрів, потім всю
отриману інформацію класифікують і аналізують.
Відмінною рисою цього способу є виявлення при-
хованих психічних реакцій людини і їх відповід-
ність запропонованій інформації.

У цьому способі використовують багаторівне-
ве дослідження реакцій, тобто вимірюють безліч
психофізіологічних параметрів різних рівнів функ-
ціонування організму людини. Багаторівневе до-
слідження реакцій дозволяє виявити зміни психіч-
ного стану людини.  Але даний спосіб дуже
об'ємний і складний і вимагає великих витрат часу
і психофізіологічної напруги як випробуваного, так
і дослідника (експерта). Комплексна психофізіоло-
гічна діагностика на момент початку дослідження
складається з виміру психофізіологічних парамет-
рів організму, наприклад, пульсу, тиску, ритму се-
рця, частоти подиху, температури, параметрів ЕКГ
і т.п. В описі відсутня інформація, що даний спосіб
передбачає реєстрацію шкірно-гальванічної реак-
ції крім зазначених вище.

Найбільш простим, чутливим і об'єктивним
способом оцінки психофізіологічного стану людини
є реєстрація шкірно-гальванічних реакцій (ШГР).

Відомий спосіб оцінки емоційної і стресової
напруженості [див. опис винаходу до патенту РФ
№2068653С1, МПК 6А61В5/16, опубл. 10.П. 1996р.
Бюл. №31], що включає реєстрацію шкірно-
гальванічної реакції, у якому оцінку емоційної і
стресової напруженості проводять по динаміці
шкірно-гальванічної реакції на повторювані значу-
щі та незначущі питання.  Цей спосіб є більш точ-
ним, ніж застосовувані методи психологічного тес-
тування для детекції рівня тривожності і виявлення
індивідуальних здібностей людини до сприйняття
стресів. Вищевказані способи не передбачають
проведення досліджень готовності людини (ви-
пробуваного) до проведення спеціального психо-
фізіологічного дослідження (тестування), у той час
як спосіб по патенту №2169524 передбачає до
пред'явлення інформації проводити комплексну
психофізіологічну діагностику. Але цей спосіб, як
було сказано вище, складний і трудомісткий.

Задача пропонованого рішення спрямована на
створення способу, що дозволяє підвищити досто-
вірність, дозволяючу здатність, надійність і точ-
ність при визначенні готовності/неготовності лю-
дини (випробуваного) до проходження
спеціального психофізіологічного дослідження
(тестування) -"детектування брехні" у даний мо-
мент.

Поставлена задача досягається тим, що в
способі визначення психофізіологічної готовності
людини (випробуваного) до спеціального психофі-
зіологічного дослідження (тестування), що полягає
в накладенні датчика реєстрації психофізіологіч-
них реакцій, пред'явленні стимульної інформації,
реєстрації психофізіологічних реакцій, наприклад
шкірно-гальванічної реакції, за допомогою вимір-
ника й аналіз їх, до проведення спеціального пси-
хофізіологічного дослідження (тестування) роб-
лять попередню установку коефіцієнта підсилення
вимірника під індивідуальні особливості людини
(випробуваного) шляхом пропозиції йому зробити
глибокий вдих і видих, за показниками вимірника
встановлюють орієнтовний коефіцієнт підсилення
вимірника, потім пред'являють людині (випробува-
ному) стимули у вигляді набору умовно-значущих
карт, у закритому вигляді картинками вниз та про-
понують людині (випробуваному) вибрати одну з
них, приховано від дослідника (експерта) запам'я-
тати і відкласти, далі людину (випробуваного) ін-
структують про те, що при пред'явленні кожної
карти дослідник (експерт) задає питання, напри-
клад:  "Ви вибрали цю карту?"  чи "Ви відклали цю
карту?" чи "Ви запам'ятали цю карту?", на що лю-
дина (випробуваний) відповідає у залежності від
вимог (вибору) дослідника (експерта) тільки "Так"
чи тільки "Ні",  потім із заданим темпом і часом
пред'явлення кожної карти по черзі пред'являють
людині (випробуваному) три бросові карти, причо-
му зображення на перших двох викликають підви-
щену емоційну напругу, а зображення на третій
забезпечує емоційне розслаблення, по реакції на
першу бросову карту уточнюють коефіцієнт підси-
лення, потім пред'являють, принаймні, три рази



5 80446 6

набір умовно-значущих карт, при цьому порядок
пред'явлення карт змінюють кожного разу, реєст-
руючи результати психофізіологічної реакції лю-
дини (випробуваного), наприклад шкірно-
гальванічної реакції на кожну карту, її порядковий
номер пред'явлення, далі роблять аналіз змін пси-
хофізіологічної реакції, наприклад шкірно-
гальванічної реакції, виділяють максимальні зна-
чення реакцій і визначають емоційно значущу кар-
ту для людини (випробуваного), пред'являють цю
карту людині (випробуваному), і по збігу її з обра-
ної ним картою визначають готовність людини
(випробуваного) до спеціального психофізіологіч-
ного дослідження (тестування) у даний момент
часу, а у випадку розбіжності - неготовність.

Відмінною рисою пропонованого способу від
прототипу є підвищення достовірності, дозволяю-
чої здатності, точності і надійності оцінки психофі-
зіологічного стану людини (випробуваного) перед
спеціальними психофізіологічними дослідженнями
(тестуванням).

Сукупність нових ознак способу не зустріча-
ється в раніше відомих технічних рішеннях, тобто
пропонований спосіб визначення психофізіологіч-
ної готовності людини (випробуваного) до спеціа-
льного психофізіологічного дослідження (тесту-
вання) відповідає критерію "новизна". Відмітними
ознаками нового способу є:

- попередня установка коефіцієнта підсилення
вимірника під індивідуальні особливості людини
(випробуваного) шляхом пропозиції йому зробити
глибокий вдих і видих;

- визначення по показниках вимірника орієнто-
вного коефіцієнта підсилення;

- пред'явлення людині (випробуваному) сти-
мулів у виді набору умовно-значущих карт у закри-
тому вигляді картинками вниз;

- пропозиція людині (випробуваному) вибрати
одну з умовно-значущих карт, приховано від до-
слідника (експерта) запам'ятати і відкласти;

- проведення інструктажу людини (випробува-
ного) про те, що при пред'явленні кожної карти
дослідник (експерт) задає питання, наприклад: "Ви
вибрали цю карту?" чи "Ви відклали цю карту?" чи
"Ви запам'ятали цю карту?",  на що людина (ви-
пробуваний) відповідає у залежності від вимог
(вибору) дослідника (експерта) тільки "Так" чи
тільки "Ні";

- пред'явлення з заданим темпом і часом
пред'явлення кожної карти по черзі людині (випро-
буваному) трьох бросових карт, причому зобра-
ження на перших двох викликають підвищену
емоційну напругу, а зображення на третій забез-
печує емоційне розслаблення;

- уточнення по реакції на першу бросову карту
коефіцієнта підсилення вимірника;

- пред'явлення, принаймні, три рази набору
умовно-значущих карт;

- зміна порядку пред'явлення умовно-
значущих карт щораз, і реєстрація результатів
психофізіологічної реакції людини (випробувано-
го), наприклад ШГР, на кожну карту, її порядковий
номер пред'явлення;

- аналіз змін психофізіологічної реакції, напри-
клад шкірно-гальванічної реакції;

- виділення максимальних значень психофізі-
ологічних реакцій;

- визначення емоційно-значущої карти для
людини (випробуваного);

- пред'явлення емоційно-значущої карти лю-
дині (випробуваному);

- визначення по збігу емоційно-значущої карти
з обраної людиною (випробуваним) картою готов-
ності людини (випробуваного) до спеціального
психофізіологічного дослідження (тестування) у
даний момент часу.

Усі відмітні ознаки необхідні, достатні і взає-
мозалежні між собою для забезпечення поставле-
ної задачі.

Дійсно, пропозиція випробуваному зробити
глибокий вдих і видих дозволяє визначити орієн-
товний коефіцієнт підсилення вимірника під інди-
відуальні особливості людини (випробуваного).

Пред'явлення людині (випробуваному) стиму-
лів у виді трьох бросових карт дозволяє викликати
виражені фізіологічні реакції й уточнити коефіцієнт
підсилення вимірника, а пред'явлення умовно-
значущих карт у закритому вигляді картинками
вниз дозволяє надійно забезпечити скритність
пред'явлення стимульної інформації. Стимульна
інформація (матеріал) у вигляді набору карт най-
більш проста у вживанні, виготовляється просто, а
отже, є найбільш дешевим матеріалом і ефектив-
ним для інформаційного сприйняття.

- пропозиція людині (випробуваному) вибрати
одну з умовно-значущих карт, приховано від до-
слідника (експерта) запам'ятати і відкласти її не-
обхідно для того, щоб дослідник (експерт) за до-
помогою вимірника міг визначити обрану карту;

- проведення інструктажу людині (випробува-
ному) про те, що при пред'явленні кожної карти
дослідник (експерт) задає питання, наприклад: "Ви
вибрали цю карту?" чи "Ви відклали цю карту?" чи
"Ви запам'ятали цю карту?",  на що людина (ви-
пробуваний) відповідає у залежності від вимог
(вибору) дослідника (експерта) тільки "Так" чи
тільки "Ні" необхідно для забезпечення підвищен-
ня емоційної напруги людини (випробуваного), що
підвищує достовірність, дозволяючу здатність,
надійність і точність оцінки психофізіологічного
дослідження;

- пред'явлення людині (випробуваному) споча-
тку трьох бросових карт із заданими темпом і ча-
сом пред'явлення кожної карти, при чому перших
двох із зображенням, що викликає підвищену емо-
ційну напругу, а потім третьої - із зображенням, що
забезпечує емоційне розслаблення необхідно,
щоб установити по першій бросовій карті екстре-
муми індивідуальних зон емоційної напруги люди-
ни (випробуваного) і максимальний коефіцієнт
підсилення вимірника, а по третій - фонове зна-
чення емоційної напруженості;

- пред'явлення, принаймні, трьох разів набору
умовно-значущих карт дозволяє гарантувати ста-
більність показань при проведенні дослідження і
визначити достовірно психофізіологічний стан лю-
дини (випробуваного) на даний момент часу перед
проведенням спеціальних психофізіологічних до-
сліджень (тестування);

вимога зміни порядку пред'явлення карт і ре-
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єстрація результатів психофізіологічної реакції,
наприклад ШГР, на кожну карту, її порядковий но-
мер пред'явлення виключають психологічне зви-
кання до порядку пред'явлення карт, що збільшує
достовірність, дозволяючу здатність, точність і
надійність дослідження;

- аналіз змін психофізіологічної реакції, напри-
клад ШГР, як найбільш складного багатофункціо-
нального показника багатьох психічних функцій
людини, здійснюваних на усвідомленому і неусві-
домленому рівні, дозволяє більш об'єктивно і точ-
но кількісно ідентифікувати психофізіологічні реак-
ції на кожну карту, що підвищує точність виділення
максимальних значень реакцій і визначити емо-
ційно значущу для людини (випробуваного) карту,
пред'явлення її людині (випробуваному) і порів-
няння з відкладеною людиною (випробуваним)
картою дозволяє визначати ступінь психофізіоло-
гічної готовності людини (випробуваного) на даний
момент часу до наступних спеціальних психофізі-
ологічних досліджень (тестування);

- збіг емоційно значущої для людини (випро-
буваного) карти з обраною ним картою дозволяє з
великою вірогідністю зробити висновок про готов-
ність людини (випробуваного) до наступних спеці-
альних психофізіологічних досліджень (тестуван-
ня). У випадку розбіжності емоційно значущої
карти для людини (випробуваного) з обраної ним
картою, людину (випробуваного) не допускають до
спеціальних психофізіологічних досліджень (тес-
тування) на даний момент. У випадку неможливо-
сті визначити дослідником (експертом) емоційно
значущу карту для людини (випробуваного) при-
ймають рішення відкласти проведення психофізіо-
логічних досліджень (тестування).

Таким чином, нова сукупність ознак забезпе-
чує підвищення надійності, точності і достовірності
визначення психофізіологічної готовнос-
ті/неготовності людини (випробуваного) до прове-
дення спеціальних психофізіологічних досліджень
(тестування).

Технічних рішень з подібною сукупністю ознак
не виявлено, тобто пропозиція задовольняє кри-
терію "істотні відмінності".

Отже, на підставі вище викладених доказів за-
пропонований спосіб відповідає критеріям "новиз-
на" і "істотні відмінності".

Сутність винаходу пояснюється графічними
матеріалами, де представлені:

на фігурі 1 - варіант зображень на картах,
на фігурі 2 - осцилограма психофізіологічної

реакції (ШГР) людини (випробуваного),
на фігурі 3 - зразок протоколу.
Спосіб визначення психофізіологічної готовно-

сті людини (випробуваного) до спеціального пси-
хофізіологічного дослідження (тестування) по про-
понованому винаході здійснюють у такий спосіб:

Перед початком спеціального психофізіологіч-
ного дослідження (тестування) проводять методи-
ку "Карти", яка дозволяє:

- визначити оптимальний коефіцієнт підсилен-
ня вимірника;

- оцінити психофізіологічну готовність людини
(випробуваного) до проведення спеціального пси-
хофізіологічного дослідження (тестування) за до-

помогою вимірника психофізіологічних реакцій,
наприклад, індикатора емоційної напруги людини
«Вектор 01.1»; Одним з факторів ефективності
оцінки прихованої емоційної напруги і виявлення
приховуваної інформації є психофізіологічна гото-
вність людини (випробуваного) до спеціального
психофізіологічного дослідження (тестування).
Проблема психофізіологічної готовності не вивча-
лася раніше і тому є в даний час актуальної.

Існуючі на даний час способи спеціального
психофізіологічного дослідження (тестування) за
допомогою інформаційно-стимульних і технічних
засобів, як було проаналізовано вище по джере-
лах патентної інформації, не припускають перевір-
ки психофізіологічної готовності людини (випробу-
ваного) до проведення спеціального
психофізіологічного дослідження (тестування).

Відомі протипоказання до проведення психо-
фізіологічного інтерв'ю такі як гострий період со-
матичних і психічних захворювань, наявність різкої
вираженої інтоксикації, виражених болючих синд-
ромів, перебування під впливом психотропних
речовин, у стані сильної втоми, неповноцінний сон,
кисневе голодування, перевтома, почуття голоду
на момент дослідження [див. Делікатний С.К., По-
ловникова Ж.Ю. "Використання поліграфа в діяль-
ності ОВС"  Навч.-метод.  Посібник.  -  К.:  РВВ МВС
України, 2001 р., с. 19; Варламов В.А. Детектор
лжи / ГУВД Краснодарского края. - Краснодар, Из-
во "Советская Кубань", 1998 г., с. 38-40].

Такі обставини можуть викликати різке зни-
ження достовірності одержання значущих резуль-
татів. Багато протипоказань до проведення спеці-
ального психофізіологічного дослідження
(тестування) можуть бути приховані людиною (ви-
пробуваним) і не відомі досліднику (експерту). У
0,1-0,2% людей на момент спеціального психофі-
зіологічного дослідження (тестування) реакції не
адекватні емоційній напрузі.

Усе це створює необхідність перевірки психо-
фізіологічної готовності людини (випробуваного)
до спеціальних психофізіологічних досліджень
(тестування).

Як об'єктивний метод дослідження використо-
вують метод реєстрації шкірно-гальванічної реакції
(ШГР). Реєструють ШГР за допомогою індикатора
емоційної напруги людини, наприклад, «Вектор
01.1», захищеного патентом України №59499, за-
явка №2002076143 від 23.07.02р. та №72663, за-
явка №2003087741 від 14.08.03р.

Стимульный матеріал -  набір карт (див.  Фіг.1)
складається з десяти карт розміром, наприклад
59,4*105мм. На білому тлі чорним кольором (тов-
щина ліній, наприклад, 2мм) на картах зображено,
наприклад: на карті №1 - «череп», на карті №2 -
«серце», на карті №3 - нічого не зображене, тобто
карта №3 - порожня. На картах №4, №5, №6, №7,
№8, №9, №10 зображені геометричні фігури. Тес-
тові (стимульні) карти виготовляють типографсь-
ким способом.

Перші три карти, тобто №1, №2, №3 є бросо-
вими (жертовними).  Інші сім карт №4,  №5,  №6,
№7, №8, №9, №10 є умовно - значущими.

Перед проведенням досліджень на психофізі-
ологічну готовність до спеціального психофізіоло-
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гічного дослідження (тестування) людині (випро-
буваному) пропонують вимити руки господарським
милом з метою їх обезжирення. Датчик розміща-
ють на долонній поверхні першої фаланги вказів-
ного чи середнього, чи безіменного пальців лівої
чи правої руки. Включають вимірник, тобто «Век-
тор 01.1» і через 5 хвилин (сальватаційний час)
роблять попередню установку коефіцієнта підси-
лення вимірника під індивідуальні особливості
людини (випробуваного) шляхом пропозиції люди-
ні (випробуваному) глибоко вдихнути і видихнути.
За показниками вимірника встановлюють орієнто-
вний коефіцієнт підсилення. Потім пред'являють
людині (випробуваному) стимули у вигляді набору
умовно-значущих карт (див.  Фіг.1,  №4  -  №10)  у
закритому вигляді картинками вниз та пропонують
вибрати одну з них приховано від дослідника (екс-
перта), запам'ятати її і відкласти. Цей набір умов-
но-значущих карт містить сім штук.

Далі людину (випробуваного) інструктують про
те, що при пред'явленні кожної карти дослідник
(експерт) задає питання, наприклад: "Ви вибрали
цю карту?"  чи "Ви відклали цю карту?"  чи "Ви за-
пам'ятали цю карту?", на що людина (випробува-
ний) відповідає у залежності від вимог (вибору)
дослідника (експерта)  тільки "Так"  чи тільки "Ні".
Далі пред'являють випробуваному три бросові
карти (див. Фіг.1, №1-№3). Карти пред'являють по
черзі з заданим темпом, наприклад 30 сек., і часо-
вим інтервалом пред'явлення кожної карти, напри-
клад 10 сек. При пред'явленні бросових карт, зо-
браження на перших двох викликають підвищену
емоційну напругу (див. Фіг.2, позиція №1-2). Третя
- без зображення, карта забезпечує емоційне роз-
слаблення (див. Фіг.2, позиція №3). По реакції на
першу бросову карту уточнюють коефіцієнт підси-
лення вимірника. Потім пред'являють набір умов-
но-значущих карт три рази. Порядок пред'явлення
карт змінюють щораз, реєструючи результати пси-
хофізіологічної реакції людини (випробуваного),
наприклад ШГР, на кожну карту, її порядковий но-
мер пред'явлення (див. Фіг.1, 2). Далі роблять
аналіз змін психофізіологічної реакції, наприклад
шкірно-гальванічної реакції (ШГР). Після чого ви-
діляють максимальні значення реакцій і визнача-
ють емоційно значущу карту для людини (випро-
буваного) (див. Фіг.2, позиція №4). Пред'являють
цю карту людині (випробуваному).  По збігу її з об-
раною людиною (випробуваним) картою визнача-
ють психофізіологічну готовність людини (випро-
буваного) до спеціального психофізіологічного
дослідження (тестування) у даний момент часу.

У процесі пред'явлення карт людина (випро-

буваний) повинна уважно дивитися на пропонова-
ну карту, слухати питання дослідника (експерта) і
відповідати на задане запитання, наприклад: "Ви
вибрали цю карту?" чи "Ви відклали цю карту?" чи
"Ви запам'ятали цю карту?" тільки «Так» чи тільки
«Ні» у залежності від вимог (вибору) дослідника
(експерта).

У процесі досліджень випробуваний сидить
розслаблено, у зручній для нього позі. Виключа-
ються рухи, міміка, кивки головою, погойдування,
кашель, глибокий подих.

Перше пред'явлення умовно-значущих карт
відповідає встановленому порядку. При другому і
третьому пред'явленні змінюють порядок умовно-
значущих карт, щоб виключити реакцію на місце
карти в тесті. Наприклад, пропонують такий поря-
док пред'явлення умовно-значущих карт:

- при першому пред'явленні - №4, №5, №6,
№7, №8, №9, №10;

- при другому пред'явленні - сім карт розкла-
дають відповідно до встановленого порядку як при
першому показі і спочатку пред'являють четверту,
потім п'яту, третю, шосту, другу, сьому, першу,
тобто №7, №8,№6,№9,№5,№10, №4;

- при третьому пред'явленні - сім карт розкла-
дають відповідно до встановленого порядку як при
першому показі і спочатку пред'являють четверту,
потім третю, п'яту, другу, шосту, першу, сьому,
тобто №7, №6, №8, №5, №9, №4, №10;

Результати фіксують у протоколі (див. Фіг.№3)
з обов'язковим записом показників коефіцієнта
підсилення вимірника,  амплітуди відхилень на ко-
жну карту, порядкового номеру її пред'явлення й
артефактів.

Достовірним результатом є підвищення емо-
ційної напруженості у всіх трьох серіях при
пред'явленні умовно-значущих карт.

Таким чином, пропонований спосіб забезпечує
поставлену задачу, тобто підвищення достовірно-
сті, дозволяючої здатності, надійності і точності
визначення психофізіологічної готовності людини
(випробуваного) до проведення спеціальних пси-
хофізіологічних досліджень (тестування).

Спосіб пройшов апробацію у Військово-
медичному управлінні (Головному медичному
центрі) Служби безпеки України при проведенні
професійного психофізіологічного відбору кадрів,
де підтверджено позитивні достоїнства його вико-
ристання. Пропонований спосіб вигідно відрізня-
ється від всіх існуючих у даний час,  тому що він
простий у реалізації, зокрема при підготовці до
проведення спеціальних психофізіологічних дослі-
джень (тестування), наприклад, детекції брехні.
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