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Метою дослідження було встановити взаємо-
зв’язок гребінцевого малюнку пальців рук та ніг з 
фенотипічними ознаками людини у представників 
різних етно-територіальних та статевих груп. У ре-
зультаті кореляційного аналізу ми отримали дані 
про те, що для групи жінок гуцулів, бойків та лемків 
з високим рівнем достовірності (p>0.05) виявляли-
ся додатні та від’ємні кореляційні зв’язки між ан-
тропометричними та дерматогліфічними парамет-
рами пальців рук. Встановлено, що для жінок гуцу-
лів існує залежність між ознакою LU та довжиною 
долоні, висотою лоба та бігоніальною шириною. 
Для жінок бойків – між LW та бігоніальною шири-
ною та середньою шириною обличчя, А і висотою 
лоба, бігоніальною шириною та окружністю голови. 
Для жінок лемків – А та висотою лоба, довжиною 
стопи та верхньою шириною обличчя, LR і довжи-
ною тулуба, долоні, руки, окружністю голови, висо-
тою обличчя та носа, W – висотою лоба та носа, 
виличним діаметром. За допомогою критерію Шапі-
ро-Вілка (W) та графічного аналізу досліджувані 
вибірки були перевірені на нормальність розподілу. 
Також паралельно проводився аналіз за допомо-
гою критерію Колмогорова – Смірнова. Для всіх 
змінних гіпотеза про нормальність розподілу не 
відкидалась з високим рівнем статистичної досто-
вірності, а величина критерію Шапіро-Вілка колива-
лась у межах W = 0,90–0,97.  

Ключові слова: дерматогліфіка, антропомет-
ричні параметри, статева належність. 

 
Зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Наукова робота проведена у 
рамках НДР «Прогнозування зовнішньо-роз-
пізнавальних ознак людини на основі комплексного 
дослідження дерматогліфічних особливостей рук 
та ніг», № державної реєстрації № 0117U004777. 

Вступ. Гребінцевий малюнок пальців та дер-
матогліфіка долонь та стоп з усіх фенотипічних 
ознак є найбільш зручними для дослідження, 
оскільки легко визначаються, піддаються класифі-
кації і постійні упродовж всього життя. Практика 

показує, що в процесі дослідження трупів далеко 
не завжди вдається отримати якісні відбитки всіх 
ділянок гребінцевих візерунків шкіри і вивчити їх 
численні ознаки [2, 5, 12], тому виникає необхід-
ність у прогнозуванні втрачених, але діагностично 
значущих параметрів, зокрема гендерної та етно-
територільної належності.  

Фундаментальною працею в галузі етнодерма-
тогліфіки є дослідження Сегеди С. П. [10], який 
вивчав диференціацію людності України за даними 
дерматогліфіки і, на підставі аналізу варіацій про-
відних ознак даної системи, виділив локальні дер-
матогліфічні варіанти (комплекси) на теренах Ук-
раїни (північний, центральний і південний).  

В останні роки питання етнодерматогліфіки, 
зокрема, особливостей пальцевих візерунків сома-
тично здорових чоловіків, вивчає вінницька школа 
науковців [ 4, 8, 11]. 

Суворова Н. А. [6] при порівнянні етнографіч-
них та антропологічних даних показала, що за ма-
теріалами антропологічного дослідження внесок 
місцевого (генетичного) субстрату у формування 
фізичних особливостей башкирів (зовнішнього ви-
гляду, морфології зубної системи, дерматогліфіч-
них параметрів) виглядає більш вагомо, ніж за істо-
рико-етнографічними даними. Причому, якщо за 
даними краніологічного дослідження носіями цього 
компоненту є, головним чином, жінки, то за даними 
дерматогліфіки не менш чітко він простежується і в 
чоловіків. 

Цікавим напрямком дерматогліфічних дослід-
жень є встановлення взаємозв’язку між дермато-
гліфічними параметрами та тілобудовою людини.  

Зокрема, Мазур Е. С. [3] вперше у судовій ме-
дицині та криміналістиці проведено багатопланове 
дослідження пальцевої і долонної дерматогліфіки з 
використанням оригінальної програми, що включає 
оцінку гребневого рахунку в дугових, завиткових і 
складних (атипових) пальцевих узорах і вивчення 
якісних дерматогліфічних ознак для подальшого 
аналізу їх методом багатовимірної статистики.  
Автором показано значущі кореляційні зв'язки і 
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створено високоточні діагностичні моделі прогнозу 
абсолютних соматометричних параметрів людини 
на основі нелінійних ітераційних перетворень дер-
матогліфічних ознак. 

У роботі Абрамовой Т. Ф. [1] вперше сформо-
вано цілісне уявлення про глибину і різноманітність 
міжсистемних зв'язків фенотипологіі пальцевої 
дерматогліфіки і нейроміодінаміки в структурі за-
гальної конституції організму людини; виявлено 
класифікуючі значення ознак пальцевої дерматог-
ліфіки з диференціацією їх відносно профільної 
специфіки спортивної діяльності (груп видів спорту, 
видів спорту, окремого амплуа). 

Мета дослідження. Встановити взаємозв’язок 
гребінцевого малюнку пальців рук та ніг з феноти-
пічними ознаками людини у представників різних 
етно-територіальних та статевих груп. 

Об’єкт і методи дослідження. Об’єктом дос-
лідження бузи внутрішні та зовнішні взаємозв’язки 
між антропометричними та дерматогліфічними 
параметрами, отриманими від 287 осіб жіночої ста-
ті віком 18-59 років, які проживають на території 
Івано-Франківської області та належать до гуцуль-
ської, бойківської та лемківської етно-
територіальної групи чи не ідентифікують себе з 
жодною. В спеціально розроблені анкети були 
включені відомості про стать, вік, етно-терито-
ріальну належність, антропометричні параметри 
(зріст, довжину стопи та кисті, довжину руки та но-
ги, довжину тулуба, ширину плечей, поперечний та 
поздовжній діаметри голови, окружність голови, 
висоту лоба, висоту, верхню та середню ширину 
обличчя, виличний діаметр, бігоніальну ширину та 
висоту носа). Зображення пальцевих дерматогліфів 
отримували за допомогою сканування за допомо-
гою сканера Futronic’s FS80 USB 2.0. з використан-
ням покращеного Fingerprint identification algorithm 
(FIA). На подушечках пальців рук розрізняли три 
основних типи простих візерунків: дуга (А), петля 
ульнарна (LU) або радіальна (LR) та завиток (W).  

Дослідження проведено з дотриманням основ-
них біоетичних положень Конвенції Ради Європи про 
права людини та біомедицину (від 04.04.1997 р.), 
Гельсінської декларації Всесвітньої медичної асоціа-
ції про етичні принципи проведення наукових медич-
них досліджень за участю людини (1964–2008 рр.), а 
також наказу МОЗ України № 690 від 23.09.2009 р. 

Для статистичної оцінки зв’язку (кореляції) дер-
матогліфічних ознак з антропометричними був ви-
користаний кореляційний аналіз Пірсона [7].  

Результати досліджень та їх обговорення. У 
результаті обробки вхідних даних були отримані 
кореляційні матриці, у яких представлена залеж-
ність між антропометричними та дерматогліфічни-
ми параметрами.  

Аналізуючи дані [9], можна стверджувати що 
для групи жінок гуцулів спостерігається помірна 
додатня кореляція (0,34) між довжиною долоні, 
висотою лоба (0,37) і бігоніальною шириною (0,31) 
та частотою ознаки LU на пальцях рук (табл. 1).  

Інтерпретуючи дані можна припустити, що для 
жінок гуцулів при збільшенні прояву ознаки LU з 
великою долею імовірності слід очікувати 
“збільшення” довжини долоні (тобто при виявленні 
у досліджуваної особи великої кількості даних 
ознак, передбачається, що довжина долоні у неї 
перевищує середню). Аналогічно, при високому 
значенні ознаки LU, справедливим буде тверджен-
ня про те, що висота лоба та бігоніальна ширина 
буде більша за середню по групі. 

Аналізуючи отримані дані, можна стверджува-
ти що для вибраної групи (жінки бойки) спостеріга-
ється помірна додатня кореляція між висотою лоба 
(0,34), бігоніальною шириною (0,36) і від’ємна коре-
ляція окружності голови (–0,43) та ознакою А на 
пальцях рук. Також спостерігається від’ємна коре-
ляція між середньою шириною обличчя (–0,46), 
бігоніальною шириною (–0,47) та проявом ознаки 
LW на пальцях рук (табл. 2).  

Інтерпретуючи дані можна сказати, що для жі-
нок бойків з високим рівнем достовірності (p > 0,05) 
при збільшенні прояву ознаки LW з великою долею 
імовірності слід очікувати «зменшення» бігоніаль-
ної ширини та середньої ширини обличчя. Аналогі-
чно, при зростанні значення А, справедливим буде 

Таблиця 1 – Матриці коефіцієнтів кореляції між антро-
пометричними та дерматогліфічними для гуцульської 
етно-територіальної групи 

Антропологічна 
ознака 

Дерматогліфічна 
ознака 

Рівень та напрямок 
кореляції 

Довжина долоні LU 0,34 

Висота лоба LU 0,37 

Бігоніальна  
ширина LU 0,31 

Таблиця 2 – Матриці коефіцієнтів кореляції між антро-
пометричними та дерматогліфічними бойківської етно-
територіальної групи 

Антропологічна 
ознака 

Дерматогліфічна 
ознака 

Рівень та напрямок 
кореляції 

Окружність 
голови А –0,43 

Висота лоба А 0,34 

Бігоніальна 
ширина А 0,36 

Бігоніальна 
ширина LW –0,47 

Середня шири-
на обличчя LW –0,46 
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твердження про те, що висота лоба та бігоніальна 
ширина буде більша за середню по групі, а окруж-
ність голови – меншою. 

Аналізуючи отримані дані, можна стверджува-
ти що для вибраної групи (жінки лемки) спостеріга-
ється помірна додатня кореляція між висотою лоба 
(0,35) і від’ємна кореляція між довжиною стопи  
(–0,34), верхньою шириною обличчя (–0,37) та 
ознакою А на пальцях рук. Також спостерігається 
додатня кореляція між довжиною тулуба (0,34), 
долоні (0,35), руки (0,35), окружністю голови (0,41), 
висотою обличчя (0,39) та носа (0,37) та проявом 
ознаки LR; висотою лоба (0,38), носа (0,37) і вилич-
ним діаметром (–0,37) та проявом W на пальцях 
рук (табл. 3).  

Інтерпретуючи дані можна сказати, що для  
жінок лемків з високим рівнем достовірності  
(p > 0.05) при збільшенні прояву ознаки А з вели-
кою долею імовірності слід очікувати “збільшення” 
висоти лоба, ознаки LR – довжини тулуба, долоні, 
руки, окружності голови, висоти обличчя та носа, 
ознаки W – висоти лоба та носа. Аналогічно, при 
зменшенні значення А, очікуємо зменшення зна-
чень довжини стопи та верхньої ширини обличчя, 
W – виличного діаметра . 

За допомогою критерію Шапіро-Вілка (W) та 
графічного аналізу досліджувані вибірки були пе-
ревірені на нормальність розподілу. Також пара-
лельно проводився аналіз за допомогою критерію 
Колмогорова – Смірнова. Для всіх змінних гіпотеза 

про нормальність розподілу не відкида-
лась з високим рівнем статистичної досто-
вірності, а величина критерію Шапіро-Вілка 
коливалась у межах W = 0,90–0,97.  

Висновки. В результаті кореляційного 
аналізу ми отримали дані про те, що для 
групи жінок гуцулів, бойків та лемків з ви-
соким рівнем достовірності (p > 0.05) вияв-
лялися додатні та від’ємні кореляційні 
зв’язки між антропометричними та дерма-
тогліфічними параметрами пальців рук. 

Перспективи подальших дослід-
жень. В рамках комплексної НДР планує-
ться подальше вивчення взаємозв’язків 
дерматогліфічних параметрів рук та ніг та 
антропоскопічних і антропометричних па-
раметрів у різних статевих та етно-
територіальних сукупностях. 
 

Таблиця 3 – Матриці коефіцієнтів кореляції між антропометри-
чними та дерматогліфічними лемківської етно-територіальної 
групи 

Антропологічна ознака Дерматогліфічна 
ознака 

Рівень та напрямок 
кореляції 

Довжина стопи А –0,34 

Висота лоба А 0,35 

Верхня ширина обличчя А –0,37 

Довжина тулуба LR 0,34 

Довжина долоні LR 0,35 

Довжина руки LR 0,35 

Окружність голови LR 0,41 

Висота обличчя LR 0,39 

Висота носа LR 0,37 

Висота лоба W 0,38 

Виличний діаметр W –0,37 

Висота носа W 0,44 
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УДК 340.6+343.9 
ВЗАИМОСВЯЗЬ ГРЕБЕШКОВОГО РИСУНКА ПАЛЬЦЕВ РУК  
С АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИМИ ПАРАМЕТРАМИ ЛИЦ ЖЕНСКОГО ПОЛА 
Козань Н. М. 
Резюме. Целью исследования было установить взаимосвязь гребешкового рисунка пальцев рук и ног 

с фенотипическими признаками человека у представителей различных этно-территориальных и половых 
групп. В результате корреляционного анализа мы получили данные о том, что для группы женщин гуцулов, 
бойков и лемков с высокой степенью достоверности (p > 0.05) были установлены положительные и отрица-
тельные корреляционные связи между антропометрическими и дерматоглифических параметрам пальцев 
рук. Установлено, что для женщин гуцулов существует зависимость между признаком LU и длиной ладони, 
высотой лба и бигониальной шириной. Для женщин бойков – между LW и бигониальной шириной и сред-
ней шириной лица, а и высотой лба, бигониальной шириной и окружностью головы. Для женщин лемков – 
А и высотой лба, длиной стопы и верхней шириной лица, LR и длиной туловища, ладони, руки, окружно-
стью головы, высотой лица и носа, W – высотой лба и носа, скуловым диаметром. С помощью критерия 
Шапиро-Вилка (W) и графического анализа исследуемые выборки были проверены на нормальность рас-
пределения. Также параллельно проводился анализ с помощью критерия Колмогорова-Смирнова. Для 
всех переменных гипотеза о нормальности распределения не отбрасывалась с высоким уровнем статисти-
ческой достоверности, а величина критерия Шапиро-Вилка колебалась в пределах W = 0,90–0,97. 

Ключевые слова: дерматоглифика, антропометрические параметры, половая принадлежность. 
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Interconnection of Comb Pictures of Fingers with Anthropometric Parameters of Females 
Kozan N. M. 
Abstract. Comb pictures of fingers and dermatoglyphics of palms and feet of all phenotypic features are the 

most convenient for research because they are easily identified, subjected to classification and constant 
throughout their lives. Practice shows that during the study of corpses it is not always possible to obtain qualita-
tive imprints of all areas of comb skin patterns and to study their numerous features. There is a need for fore-
casting of lost, but diagnostically significant parameters. 

The purpose of the study was to establish the relationship between the comb pictures of the fingers and 
toes with personal phenotypic features in representatives of different ethno-territorial and sexual groups. 

Material and methods. We studied the internal and external interrelations between the anthropometric and der-
matogliphical parameters of fingers, received from 287 females aged 18–59 who lived in the Ivano-Frankivsk region 
and belonged to the Hutsul, Boyko, and Lemko ethnic groups, or did not identify themselves with any of them. 

Results and discussion. As a result of the processing of the input data, correlation matrices were obtained, 
in which the relationship between the anthropometric and dermatogliphical parameters was presented. It was 
found out that for Hutsul women, with an increase in the manifestation of the sign of LU, a large proportion of the 
probability should be expected to "increase" the palm length (that is, when the subject finds out a large number 
of these features, it is assumed that the palm length exceeds the average). Similarly, with a high value of the LU 
sign, it is fair to say that the height of the forehead and the bigonial width will be greater than the average in the 
group. For women with high level of reliability (p > 0.05), with an increase in the manifestation of the LW sign 
with a high probability, one should expect a "reduction" of the width of the biogonial and the average width of the 
face. Similarly, with the increase of the value of A, the assertion that the height of the forehead and the bigonial 
width will be greater than the average in the group and the circumference of the head is less. For women of 
Lemko group with a high level of certainty (p > 0.05) with an increase in the manifestation of the sign A with a 
large proportion of the probability one should expect an "increase" in the height of the forehead, signs LR – body 
length, palms, arms, head circumference, face and nose height, signs W – height of forehead and nose. Simi-
larly, with a decrease in the value of A, we expect a decrease in the values of the length of the foot and the up-
per face width, W – zygomatic diameter. Using the Shapiro-Wilk’s criterion (W) and graphical analysis, the sam-
ples were checked for normal distribution. In parallel, the analysis was performed using the Kolmogorov-
Smirnov criterion. For all variables, the hypothesis about the normality of distribution was not rejected with a 
high level of statistical certainty, and the value of the Shapiro-Wilk criterion fluctuated within W = 0.90–0.97. 

Conclusions. As a result of the correlation analysis, we received data which revealed that women of Hutsul, 
Bojko and Lemko groups with high level of reliability (p > 0.05) had positive and negative correlation between 
anthropometric and dermatological parameters of fingers. 

Keywords: dermatoglyphics, anthropometric parameters, sexual affiliation. 
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