Пам'ятка
Особам, яким належить дослідження з використанням комп'ютерного
поліграфа, слід пам'ятати наступне:
1. По можливості, напередодні дослідження добре відпочити і виспатися.
2. Тривалість тестування може тривати до 3-х годин.
3. Жодним чином не намагатися обдурити фахівця, який працює на поліграфі,
(надалі "поліграфолога") бо в цьому випадку, такі дії будуть розцінюватися як
умисне протидіяння і процедура тестування буде припинена.
4. За 48 годин до проведення дослідження випробуваній особі забороняється
вживати транквілізатори, психотропні препарати або алкоголь, так як це може
бути розцінено як спроба протидії і намір навмисно спотворити отримані дані.
5. Тестована особа власноруч оформляє заяву про добровільну згоду на
проходження дослідження з використанням комп'ютерного поліграфа. В іншому
випадку, тестування не проводиться.
6. Перед проведенням опитування поліграфологом буде окреслено коло питань,
яке підлягає з'ясуванню.
7. Питання, які буде ставити поліграфолог, можуть стосуватися не тільки ділових
якостей і робочих обов'язків, а й деяких сторін особистості випробуваної особи.
При цьому гарантується відсутність питань відносно сексуальних схильностей,
політичних поглядів та віросповідань.
8. При проведенні дослідження в приміщенні поряд з поліграфологом і Вами має
право бути присутнім представник Замовника або сам Замовник, які повинні
слідувати вказівкам поліграфолога і не заважати проведенню процедури
тестування.
9. Дослідження з використанням комп'ютерного поліграфа являє собою не
травматичну і нешкідливу для життя і здоров'я випробуваної особи, організовану
за особливими правилами процедуру, в ході якої здійснюється реєстрація і оцінка
психофізіологічних реакцій.
10. На будь-яке питання, задане поліграфологом, бажано відповідати коротко і
односкладово. При цьому, одні й ті ж за змістом питання можуть задаватися
кілька разів, що дозволяє виключити випадкові реакції на деякі з них.
11. Отримані в підсумку результати дослідження з використанням комп'ютерного
поліграфа мають орієнтоване значення для Замовника, який самостійно приймає
рішення про доцільність обліку інформації, отриманої за допомогою поліграфа.

12. Результати тестування оформлюються в єдиному екземплярі і видаються
тільки Замовнику.

Не підлягають дослідженню з використанням комп'ютерного поліграфа:
1. Неповнолітні особи віком до 14 років. Особи віком від 14 до 16 років можуть
бути опитані з використанням поліграфа тільки у справах про тяжкі злочини і в
присутності батьків або інших опікунів.
2. Особи з вираженим фізичним або психічним виснаженням.
3. Особи з психічними захворюваннями або розладами.
4. Особи із захворюваннями, пов'язаними з порушенням серцево-судинної або
дихальної систем.*
5. Особи, які перебувають у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння
(інтоксикації).
6. Вагітні на будь-якій стадії вагітності.
7. Працівники спецслужб, що мають допуск до секретної інформації (лише за
письмовою згодою безпосереднього керівництва).

* Не досліджуються особи, які перенесли інфаркт міокарда чи інсульт,
особливо перебуваючі у фазі загострення даних захворювань. Особа, що заявила
про наявність у себе таких захворювань, повинна пред'явити поліграфологові
довідку від лікаря, що підтверджує ці захворювання.

