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ВСТУП 
 

Наукове спеціалізоване Online видання пропонує всім бажаючим 
створити на власному Інтернет-сайті науковий розділ Online видання під 
назваю «Новини та наукові статті фахового online видання 
«Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа і 
спеціальних знань в юридичній практиці». Призначення розділу  - 
ознайомлення широкого кола споживачів спеціальних знань як у галузі 
застосування поліграфа, так і психологічної експертизи або інших 
спеціальних знань з інформаційними матеріалами, які висвітлюють 
вказані вище питання на сучасному етапі наукового розвитку та 
привертають увагу дослідників цих знань у всьому світі. Довідки за 
телефоном: (093) 476-72-60. 
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1. ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ПРЕАМБУЛИ РОЗДІЛУ ONLINE 

ВИДАННЯ НА САЙТІ ПОЛІГРАФОЛОГА АБО ЮРИСТА ЧИ 

АДВОКАТА. 
 

 

 

Реферативний розділ «Новини та наукові статті. Дослідження на 
поліграфі (детекторі брехні)» фахового online видання «Судово-
психологічна експертиза. Застосування поліграфа і спеціальних знань в 
юридичній практиці» є місцем ознайомлення широкого кола громадян 
та фахівців  з найбільш актуальними, значущими проблемами в галузі 
експертної психофізіології та інструментальної детекції прихованої 
інформації, які опубліковані в науковому online виданні. Для довідки, 
online видання виходить з 2016 року, з періодичністю 4 рази на рік, в 
редакційну колегію видання входять 8 докторів наук, 8 кандидатів наук 
та знані у світі і в Україні експерти-поліграфологи, судові експерти 
психологи.  
 
УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПОДАННЯ СТАТЕЙ (ТЕЗ): Статті (тези) у 
виданні публікуються безкоштовно. – URL: http://expert-
nazarov.com/vimogi-do-oformlennya  Стаття або тези доповіді можуть 
бути піддані внутрішньому або зовнішньому рецензуванню. Для 
розгляду питання про публікацію статті (тез доповіді) авторам необхідно 
дотримуватися термінів виходу видання та звернутися до головного 
редактора, кандидата психологічних наук, доцента Назарова Олега 
Анатолійовича - nazarovua@ukr.net, (044) 228-76-15, +38 (093) 476-72-
60  

http://expert-nazarov.com/vimogi-do-oformlennya
http://expert-nazarov.com/vimogi-do-oformlennya
http://expert-nazarov.com/termini-vikhodu
mailto:nazarovua@ukr.net
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2. ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТА НАУКОВОЇ СТАТТІ 

ONLINE ВИДАННЯ НА САЙТІ ПОЛІГРАФОЛОГА АБО 

ЮРИСТА ЧИ АДВОКАТА. 

Бібліографічний опис: Руденко 
А.М. Передтестова бесіда: 
принципи й техніка проведення. 
Судово-психологічна експертиза. 
Застосування поліграфа та 
спеціальних знань в юридичній 
практиці: Електронний журнал / 
[редкол.: Назаров О. А. (голов. 
ред.) та ін.]. К., 2018. № 1 (18). 

Дата публікації: 30.06.2018. URL: http://expert-nazarov.com/nomera/845-
2017-5-18 (дата звернення: 30.06.2018). 
 
У статті розглянуто основні принципи і техніки проведення 
передтестової бесіди з опитуваним в процесі ОВП. Представлені також 
помилки під час цього етапу дослідження із застосуванням поліграфу, 
що можуть негативно вплинути на його загальний результат. 
 
Текст статті. (за потреби розміщується повний текст статті). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://expert-nazarov.com/nomera/845-2017-5-18
http://expert-nazarov.com/nomera/845-2017-5-18
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3. ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТА РЕФЕРАТИВНОЇ 

СТАТТІ, КОРИСНОГО МАТЕРІАЛУ ТОЩО З ONLINE 

ВИДАННЯ НА САЙТІ ПОЛІГРАФОЛОГА АБО ЮРИСТА ЧИ 

АДВОКАТА. 
 
 

Бібліографічний опис: Кузьменко 
М.Д., Алєксєєв О.О. Напрямки 
застосування поліграфа в силових 
структурах США: психолого-
прикладні та нормативно-правові 
аспекти кадрової безпеки 
[Електронний ресурс] / М. Д. 
Кузьменко, О. О. Алєксєєв // Вісник 
Одеського національного 

університету. Серія : Психологія. - 2017. - Т. 22, Вип. 3. - С. 51-60. – 
Джерело реферативного огляду: http://expert-
nazarov.com/doslidzhennya-na-poligrafi/902-kuzmenko-m-d-alekseev-o-o-
napryamki-zastosuvannya-poligrafa-v-silovikh-strukturakh-ssha-psikhologo-
prikladni-ta-normativno-pravovi-aspekti-kadrovoji-bezpeki  
 
Психолого-прикладні та нормативно-правові аспекти забезпечення 
кадрової безпеки у силових структурах США були досліджені шляхом 
аналізу офіційних документів, що визначають політику і процедури їх 
функціонування. Загальною метою впроваджених заходів є 
забезпечення призначень на посади національної безпеки осіб, що 
визнані надійними й тими, яким можна довіряти. Значна увага приділена 
ролі та місцю проведення опитування із використанням поліграфа у 
реалізації розслідувань кадрової безпеки, а саме для встановлення 
достовірності інформації, для надання допомоги у прийнятті рішень про 
призначення на посади національної безпеки, для надання доступу до 
закритої інформації. Окреслено напрямки застосування поліграфа у 
силових структурах США із дотриманням Федеральних стандартів 
розслідувань — одноаспектне розслідування біографічних даних, 
перевірка запитів для доступу до національних агентств, періодична та 

http://expert-nazarov.com/doslidzhennya-na-poligrafi/902-kuzmenko-m-d-alekseev-o-o-napryamki-zastosuvannya-poligrafa-v-silovikh-strukturakh-ssha-psikhologo-prikladni-ta-normativno-pravovi-aspekti-kadrovoji-bezpeki
http://expert-nazarov.com/doslidzhennya-na-poligrafi/902-kuzmenko-m-d-alekseev-o-o-napryamki-zastosuvannya-poligrafa-v-silovikh-strukturakh-ssha-psikhologo-prikladni-ta-normativno-pravovi-aspekti-kadrovoji-bezpeki
http://expert-nazarov.com/doslidzhennya-na-poligrafi/902-kuzmenko-m-d-alekseev-o-o-napryamki-zastosuvannya-poligrafa-v-silovikh-strukturakh-ssha-psikhologo-prikladni-ta-normativno-pravovi-aspekti-kadrovoji-bezpeki
http://expert-nazarov.com/doslidzhennya-na-poligrafi/902-kuzmenko-m-d-alekseev-o-o-napryamki-zastosuvannya-poligrafa-v-silovikh-strukturakh-ssha-psikhologo-prikladni-ta-normativno-pravovi-aspekti-kadrovoji-bezpeki
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повторна перевірка несприятливої інформації у відповідності із 
розробленою дискваліфікаційною таблицею. 
 
Текст статті (Для підвищення надійності зберігання наведеної роботи в 
мережі Інтернет на випадок її знищення або втрати та можливості 
безперешкодного ознайомлення з оригінальним текстом в будь-який 
час наводиться повний текст статті). – наводиться за потреби якщо 
розміщеної вище анотації статті замало. 
 
 

4. ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТА НОВИНИ З ONLINE 

ВИДАННЯ НА САЙТІ ПОЛІГРАФОЛОГА АБО ЮРИСТА ЧИ 

АДВОКАТА. 

 
Джерело новини: Поліграфи 
сторонніх спеціалістів 
поліграфологів, які залучаються до 
тестування в Державне бюро 
розслідувань, Кабінет Міністрів 
звільнив від відповідності вимогам 
національного стандарту ДСТУ 
8692:2016 Поліграфи. Технічні 

умови // Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа та 
спеціальних знань в юридичній практиці: Електронний журнал / [редкол.: 
Назаров О. А. (голов. ред.) та ін.]. Дата публікації: 04.07.2018. – URL: 
http://expert-nazarov.com/all-news/858-poligrafi-storonnikh-spetsialistiv-
poligrafologiv-yaki-zaluchayutsya-dlya-provedennya-testuvannya-na-
poligrafi-v-derzhavnomu-byuro-rozsliduvan-kabinet-ministriv-ukrajini-zvilniv-
vid-vidpovidnosti-vimogam-natsionalnogo-standartu-dstu-dstu-8692-2016-
poligrafi-tekhnichni-umovi  
 
Текст новини.  

http://expert-nazarov.com/all-news/858-poligrafi-storonnikh-spetsialistiv-poligrafologiv-yaki-zaluchayutsya-dlya-provedennya-testuvannya-na-poligrafi-v-derzhavnomu-byuro-rozsliduvan-kabinet-ministriv-ukrajini-zvilniv-vid-vidpovidnosti-vimogam-natsionalnogo-standartu-dstu-dstu-8692-2016-poligrafi-tekhnichni-umovi
http://expert-nazarov.com/all-news/858-poligrafi-storonnikh-spetsialistiv-poligrafologiv-yaki-zaluchayutsya-dlya-provedennya-testuvannya-na-poligrafi-v-derzhavnomu-byuro-rozsliduvan-kabinet-ministriv-ukrajini-zvilniv-vid-vidpovidnosti-vimogam-natsionalnogo-standartu-dstu-dstu-8692-2016-poligrafi-tekhnichni-umovi
http://expert-nazarov.com/all-news/858-poligrafi-storonnikh-spetsialistiv-poligrafologiv-yaki-zaluchayutsya-dlya-provedennya-testuvannya-na-poligrafi-v-derzhavnomu-byuro-rozsliduvan-kabinet-ministriv-ukrajini-zvilniv-vid-vidpovidnosti-vimogam-natsionalnogo-standartu-dstu-dstu-8692-2016-poligrafi-tekhnichni-umovi
http://expert-nazarov.com/all-news/858-poligrafi-storonnikh-spetsialistiv-poligrafologiv-yaki-zaluchayutsya-dlya-provedennya-testuvannya-na-poligrafi-v-derzhavnomu-byuro-rozsliduvan-kabinet-ministriv-ukrajini-zvilniv-vid-vidpovidnosti-vimogam-natsionalnogo-standartu-dstu-dstu-8692-2016-poligrafi-tekhnichni-umovi
http://expert-nazarov.com/all-news/858-poligrafi-storonnikh-spetsialistiv-poligrafologiv-yaki-zaluchayutsya-dlya-provedennya-testuvannya-na-poligrafi-v-derzhavnomu-byuro-rozsliduvan-kabinet-ministriv-ukrajini-zvilniv-vid-vidpovidnosti-vimogam-natsionalnogo-standartu-dstu-dstu-8692-2016-poligrafi-tekhnichni-umovi

