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Запросивши детектива, полігра-
фолога Сергія Казмірука на інтерв’ю 
до офісу «Юридичної газети», наш 
колектив навіть не здогадувався, 
що він прихопить із собою поліграф 
(так званий детектор брехні) – різ-
новид психофізіологічної апаратури, 
що представляє собою комплексну 
багатоканальну апаратну методи-
ку реєстрації змін психофізіологіч-
них реакцій людини у відповідь на 
пред’явлення за спеціальною схемою 
певних психологічних стимулів. Ана-
ліз інформації, отриманої від люди-
ни в процесі опитування за допомо-
гою поліграфа, як стверджується, дає 
змогу одержувати необхідну орієнту-
вальну інформацію та виявляти ту, яку 
опитувана людина приховує.

Що ж нам відомо на сьогодні про 
поліграф? Узагалі-то, інформації не 
так багато. Усі знають, що до відповід-
них частин тіла опитуваної особи крі-
пляться спеціальні датчики, які влас-
не й будуть знімати психофізіологічні 
відомості. За результатами цих даних 
спеціальний пристрій креслить криву, 
чимось подібну до кардіограми. Після 
вивчення цієї «кардіограми» спеціа-
ліст-поліграфолог озвучує, на які пи-
тання опитуваний надав неправдиві 
відповіді.

Варто відзначити і той момент, що 
в Україні відсутнє нормативне врегу-
лювання використання поліграфів, 

проте відсутня й заборона на їх 
використання.

Послуги поліграфологів на сьогодні 
поширені у великих компаніях, які ба-
жають перевіряти кандидатів на високі 
посади, у компаніях, що зазнали збит-
ків через дії своїх працівників, іноді в 
заможних сім’ях, але не в роботі пра-
воохоронних органів і судів. 

Утім, інтерв’ю – це добре, але ж ма-
ючи можливість випробувати себе на 
справжньому детекторі брехні, гріх цим 
не скористатися! Тож ми моделюємо 

ситуацію: я маю щось «вкрасти» у сво-
їх колег в офісі, а потім пройти тесту-
вання на «детекторі брехні».

Як зазначає Сергій Казмірук, у 
кожній конкретній ситуації потріб-
но застосовувати відповідні питан-
ня, від правильності яких залежати-
ме весь перебіг тестування та його 
результат.

За словами поліграфолога, перед 
кожним дослідженням він інформує 
опитуваних про правові засади своєї 
діяльності, щоб вони були впевнені, 

що перед ними – не шахрай. Крім цьо-
го, за час розповіді про свою діяльність 
фахівець налагоджує контакт з опиту-
ваним, аби останній не нервував, що, 
у свою чергу, також спрощує весь про-
цес тестування.

Перед початком дослідження про-
водиться попередня бесіда, під час 
якої опитуваний ознайомлюється з 
повним переліком питань, на які йому 
доведеться відповідати. Цей момент 
також має сприяти досягненню психо-
логічної рівноваги, оскільки, сідаючи 
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результати тестування 
на «детекторі брехні» 
використовують як 
докази в суді, а тому 
практика застосування 
цього пристрою 
потребує вивчення і 
запровадження в Україні

Використання поліграфа на практиці чітко 
регламентовано лише для правоохоронних органів. 
Проте комерційні структури використовують 
можливості детектора брехні при доборі співробітників 
або ж при внутрішніх розслідуваннях
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у крісло перед поліграфом, людина не 
знає, на що очікувати. Незнання ви-
кликає зайві хвилювання, що впли-
ває на показники поліграфа. Проте це 
не означає, що хвилюванням можна 
вести в оману поліграф, бо тоді від-
повідна діаграма матиме дещо інший 
вигляд.

Перед початком тестування на 
опитувану особу кріпляться датчи-
ки: на пальці – для встановлення по-
товиділення, на руку для вимірюван-
ня тиску, на груди – для встановлення 
частоти дихання, а ще… під те міс-
це, на якому люди зазвичай сидять, 
що, як не дивно, також надає інфор-
мацію для встановлення правдивос-
ті відомостей.

Варто відзначити й те, що під час 
тестування опитуваному не можна во-
рушитися, оскільки це може спричи-
нити оманливі показники або ж по-
шкодити тендітну й водночас вельми 
недешеву техніку. На поставлені пи-
тання потрібно відповідати чітко, лише 
«так» або «ні».

Отже, за той час, поки пан Сергій 
пояснював принципи роботи полігра-
фа, я встиг «вкрасти» у колеги дикто-
фон, з чого й почалося наше показове 
навчання. Склавши декілька запитань, 
поліграфолог прикріпив на мене від-
повідні датчики, і розпочалася актив-
на фаза тестування.

Перші питання були направлені на 

визначення мого психофізіологічно-
го стану у тих випадках, коли я гово-
рю правду. Тобто ставилися питання 
щодо справжності мого прізвища та 
імені, щодо місця роботи тощо.

Далі мене пан Сергій запитав про 
те, чи крав я коли-небудь до того, 
як ми переїхали до нинішнього офі-
су на вул. Басейна, у колег? Відпо-
відаю, що ні (еге ж, спробуй ска-
жи, що крав, коли тут усі стоять і 
спостерігають!).

Аби дати відповідь на питання, чи 
крав щось раніше (не в колег), дове-
лося задуматись: а що як у студентські 
часи позичив ножа в гуртожитку і забув 
віддати або ж щось подібне? Ну не всі 
ми святі, і є речі, від яких людина про-
сто не застрахована: щось узяла і поо-
біцяла собі, що поверне, а потім якось 
руки не дійшли до цього, а далі минув 
час і вже й незручно віддавати… Буває, 
що принцип гуртожитку «що перено-
чувало в мене, те моє» бере верх, і річ 
змінює власника.

Одним словом, на питання, чи крав 
щось раніше, дав ствердну відповідь – 
детектор розбереться.

Наступним етапом стали питання 
по суті справи:

– Чи знаєте Ви щось про крадіжку 
офісного диктофону (ніби річ не дуже 
цінна, але спробуйте без нього обійти-
ся на інтерв’ю)?

– Ні.

– Чи крали Ви диктофон в офісі 
«Юридичної газети»?

–  Ні.
Ось і все опитування. Між питання-

ми було дотримано інтервал у 20 се-
кунд – час, протягом якого досліджу-
ються показники, що випливають з 
відповідей опитуваного.

Під час дослідження я один раз во-
рухнув пальцем, на якому було закрі-
плено датчик. Пізніше пан Сергій про-
демонстрував, який вигляд має цей 
порух на діаграмі.

Правду кажучи, на початку на-
шого експерименту я сумнівався, чи 
потрібна поліграфологу спеціальна 
освіта. Але коли я побачив сукупність 

кривих, кожна з яких має свої показ-
ники та колір, мої сумніви геть розвія-
лися – фахова освіта необхідна в будь-
якому випадку. Адже поліграф лише 
фіксує, де брехня, а де правда, однак 
цей напис треба вміти прочитати й 
проаналізувати.

Як повідомив Сергій Казмірук, 
під час його навчання в США він 
помітив, що до навчання полігра-
фологів ставляться з усією серйоз-
ністю, оскільки їхні дії та висновки 
іноді впливають на долі людей і ді-
яльність великих компаній, відпо-
відно помилка може надзвичайно 
дорого коштувати.

Що ж до мого тестування, то екс-
перт показав, де я говорив правду, а де 
її приховував. Дійсно, на графіку оче-
видні певні коливання у тих випадках, 
коли моя відповідь не є правдивою, але 
для того, щоб це побачити, треба вмі-
ти розшифрувати весь графік.

З проведеного тесту я зробив для 
себе висновок: робота з детектором 
брехні потребує високих психологічних 
знань і спеціальних навичок у роботі з 
поліграфом, показники якого надають 
цінну інформацію у разі її правильно-
го прочитання.

Інтерв’ю з детективом, поліграфо-
логом Сергієм Казміруком, в якому 
він розповість про роботу «детектора 
брехні», читайте в наступному номе-
рі «Юридичної газети». 

®

«Перед кожним дослідженням 
Поліграфолог інформУє 

оПитУВаних Про ПраВоВі засади 
сВоєї діяльності, щоб Вони бУли 

ВПеВнені, що Перед ними – не 
шахрай. крім цього, за час 

розПоВіді Про сВоЮ діяльність 
фахіВець налагоджУє контакт  

з оПитУВаним»


