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АНОТАЦІЯ 

Коцюбинська Ю. З. Комплексна судово-медична оцінка антропоскопічних, 

антропометричних і дерматогліфічних параметрів пальців рук для ідентифікації 

невідомої особи. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 

«Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина». – Івано-Франківський 

національний медичний університет, Івано-Франківськ, 2021. 

Захист відбудеться у спеціалізованій вченій раді Івано-Франківського 

національного медичного університету МОЗ України, 2021 рік. 

Обгрунтування вибору теми дослідження. Безперервний розвиток світової 

науки й техніки створює умови для інновації та модернізації наявних на сьогодні 

методів для забезпечення потреб судової медицини та судово-медичної 

криміналістики [11, 119, 146]. Серед проблематики ототожнення невідомої особи 

поряд із удосконаленням організації і технології ідентифікаційних експертиз не 

менш важливим завданням є розробка нових критеріїв і методик, які допомогли б 

наблизити результати ототожнення до максимально точних, оскільки жоден з 

наявних ідентифікаційних методів не характеризується стовідсотковою 

достовірністю [57, 60–61, 214–215]. У міжнародній практиці сукупність усіх 

інтеграційних фахових надбань, які стосуються ідентифікації осіб та організації 

проведення судово-медичних експертиз, зумовлена та контролюється міжнародною 

організацією ICPO-Interpol, яка об’єднала в собі не тільки інтелектуальний 

людський ресурс, а й сукупність напрацьованих, адаптованих до різнопланових 

катастроф алгоритмів ідентифікації [85–86]. 

Дерматогліфічні ознаки долонної поверхні шкіри пальців кистей і стоп є 

унікальними сталими, генетично та епігенетично обумовленими морфогенетичними 

параметрами [12–13], відзначаються високою інформативністю, оскільки 

залишаються незмінним навіть після настання смерті та розвитку посмертних змін, 

що може бути використаним в ідентифікаційному аспекті [8, 51–53, 120].  

Беручи до уваги зазначене вище, можна сказати, що тема дисертаційного 

дослідження є актуальною як у науковому, так і в практичному ракурсі. 
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Мета дослідження – розробити і науково обгрунтувати концепцію 

прогностичної оцінки загальних фенотипових ознак людини на основі 

фенотипології папалярного рельєфу середніх і проксимальних фаланг пальців рук. 

Завдання дослідження: 

1. Вивчити особливості дерматогліфів середніх і проксимальних фаланг 

пальців рук у жителів Івано-Франківської області, що належать до бойківської, 

гуцульської, лемківської, опільської та покутської етнотериторіальних груп, а також 

контрольної групи осіб, та встановити дерматогліфічні маркери групової 

належності.  

2. Дослідити характер зв’язків між антропоскопічними, антропометричними 

параметрами та дерматогліфами середніх і проксимальних фаланг пальців рук. 

3. Вивчити статевий диморфізм та етнотериторіальний поліморфізм, 

білатеральну симетрію дерматогліфічних малюнків середніх і проксимальних 

фаланг пальців рук. 

4. Виділити комплекс дерматогліфічних, антропоскопічних та 

антропометричних ознак, за яким можна буде розробити алгоритм прогнозування 

зовнішньо розпізнавальних ознак людини за використанням дерматогліфів середніх 

та проксимальних фаланг пальців рук. 

5. На основі дерматогліфічного методу вдосконалити класифікацію шкірних 

візерунків середніх і проксимальних фаланг пальців рук. 

6. На базі отриманих даних розробити методику прогнозування зовнішньо-

розпізнавальних ознак людини під час проведення судово-медичної 

ідентифікаційної експертизи. 

У роботі використовували наступні методи дослідження: антропометричний 

(вимірювання антропометричних параметрів), антропоскопічний (анкетування із 

визначенням антропоскопічних параметрів), дерматогліфічний (сканування 

дерматогліфічних параметрів), статистичні методи (для оцінки ступеня 

достовірності результатів).  

Наукова новизна отриманих результатів. Встановлено дерматогліфічний 

фенотип етнотериторіальних груп, що проживають на території Івано-Франківської 
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області: FH – MPh Cl, Vm, Fu, Fr, PPh Vus, Vrs, ApLr, ApLu; у MH – MPh Vu, Vr; PPh 

ApLu, ApLr; у FB  – MPh Adu, Adr; PPh Dhu, Dhr, Hdu, Hdr; MB – MPh Hdr; PPh 

NdNr, Npu; у FL – MPh Lsu, Lsr; PPh Lsu, Lsr; у ML – MPh Lu, Lr; PPh Ladu, Ladr; у 

FO – MPh Ac, ApNu, ApNr; PPh Ac, ApNu, ApNr; у MO – MPh Hdr, Hdu; PPh ApNr, 

ApNu; у FP – MPh Fr, Fu; PPh Vm, Vms; у MP – MPh Lr, Lu; PPh Vu; у FC – MPh 

ApLr; PPh Cl, у MC – MPh DaN; РPh Lr. 

Досліджено, що факторними критеріями визначення загальних фенотипових 

ознак у досліджуваних групах є: у MH MPh Fr для встановлення довжини тулуба (r 

= -0,48); MPh Cl – висоти обличчя (r = 0,45); MPh Vms – висоти носа (r = 0,45); PPh 

Hpu (r = -0,41) і PPh Ladu – окружності голови (r = -0,41); у MB MPh ApLr (r = -0,46) 

і MPh Vm (r = -0,51) та PPh S (r = -0,59) для встановлення виличного діаметра; у ML 

MPh Lu (r = -0,45) та PPh ApLu (r = 0,35) – висоти обличчя; у MO MPh Lr – 

виличного діаметра (r = -0,53), MPh Lsr (r = -0,54) та MPh Fr (r = -0,71) – довжини 

тулуба; у MP MPh Lu (r = -0,53) та PPh ApNu (r = -0,44) – бігоніальної ширини; PPh 

ApLr – верхньої ширини обличчя (r = -0,50); у MC MPh ApLr – верхньої ширини 

обличчя (r = -0,50); PPh ApNsu – поперечного діаметра голови (r = 0,44); у FH MPh 

ApNu – поздовжнього (r = 0,44) та поперечного діаметрів голови (r = 0,47), MPh 

DaLu – зросту (r = 0,49), MPh Cl – поперечного діаметра голови (r = -0,54); РPh Аdr – 

бігоніальної ширини (r = 0,45), РPh Dn – довжини тулуба (r = -0,45); у FB MPh Fu (r 

= - 0,60), MPh AC (r = -0,75) та РPh LaDr (r = -0,75) для встановлення довжини 

тулуба, РPh Dhu – ширини плечей (r = 0,49); у FL MPh ApNsu – довжини стопи (r = -

0,47), MPh Vu – висоти лоба (r = 0,49); РPh Adu – ширини плечей (r = 0,50) та 

довжини стопи (r = 0,46); у FO MPh Vm – довжини ноги (r = 0,45), MPh Adr – 

довжини тулуба (r = -0,43); РPh ApNpu – висоти лоба (r = -0,47), РPh ApNu – 

повздовжнього діаметра голови (r = 0,44); у FP MPh ApNu – бігоніальної ширини (r 

= 0,46), MPh ApLr – виличного діаметра (r = 0,44); РPh Adr – висоти носа (r = 0,64); у 

FC MPh Lsr (r = -0,48) та РPh Ahr (r = -0,51) для встановлення висоти лоба, РPh DaLu 

– ширини плечей (r = 0,51). 

Визначено факторні дерматогліфічні критерії статевого диморфізму, 

етнотериторіального поліморфізму та білатеральної симетрії в досліджуваних 
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групах: у FH висока частота поширеності різнонаправленої симетрії на PPh ІІІ 

пальця обох рук (35 %); у ML висока частота поширеності різнонаправленої 

симетрії на MPh V пальця обох рук (52 %) і на PPh V пальця обох рук (79 %). 

Виявлено комплекс антропоскопічних, антропометричних та 

дерматогліфічних ознак, які дозволили розробити алгоритм прогнозування 

зовнішньо-розпізнавальних особливостей людини за використанням 

дерматогліфічних параметрів середніх та проксимальних фаланг пальців рук: 

гуцульська етнотериторіальна група характеризується смаглявим відтінком шкіри, 

чорним прямим волоссям, овальновидовженим прямим обличчям, темно-карим або 

зелено-карим кольором очей, довгим вузьким носом та дерматогліфічними 

фенотипами FH MPh Cl Vm, Fu, Fr; PPh Vus, Vrs, ApLr, ApLu; MH MPh Vu, Vr; PPh 

ApLu, ApLr; бойківська - білим кольором шкіри, русявим прямим або ж хвилястим 

волоссям, круглим широким обличчям, сірими або ж темно-карими очима, широким 

прямим носом та FB MPh Adu, Adr; PPh Dhu, Dhr, Hdu, Hdr; MB MPh Hdr, PPh NdNr, 

Npu; лемківська - білим кольором шкіри, світлим прямим або ж кучерявим 

волоссям, овальновидовженим вузьким довгим обличчям, світло-карими та 

блакитними очима, вузьким прямим носом та FL MPh Lsu, Lsr; PPh Lsu, Lsr; ML 

MPh Lu, Lr; PPh Ladu, Ladr; опільська - білим кольором шкіри, світло-русявим та 

темно-русявим хвилястим волоссям, круглим широким обличчям, темно- та світло-

карим кольором очей, прямим широким носом та FO MPh Ac, ApNu, ApNr, PPh Ac, 

ApNu, ApNr; MO MPh Hdr, Hdu; PPh ApNr, ApNu; покутська - білим кольором 

шкіри, чорним та темно-русявим прямим волоссям, овальновидовженим вузьким 

обличчям, каро-зеленим кольором очей, довгим вузьким носом та FP MPh Vm, Fr, 

Fu; PPh Vm, Vms; MP MPh Vm, Lr, Lu; PPh Vm, Vu; контрольна група - білим 

кольором шкіри, чорним, коричневим прямим волоссям, овальновидовженим 

вузьким обличчям, темно-карим кольором очей, прямим і довгим носом та FC MPh 

ApLr, PPh Cl; MC MPh DaN; РPh Lr.  

Класифікація шкірних візерунків середніх і проксимальних фаланг пальців рук 

(Шпак ЛЮ, 2003) була розширена та доповнена такими морфологічними ознаками, 

які можуть бути ульнарно (U) та радіально (R) орієнтованими: 
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комбінований/лінійний (L/S); хвиля/прямий (V/S); дистальна дуга/прямий (Ad/S); 

проксимальна дуга/прямий (Ap/S). 

Практичне значення отриманих результатів. Отримані в ході дослідження 

дані фенотипів згаданих етнотериторіальних груп були включені в комп’ютерну 

ідентифікаційну програму, яка пропонується для використання під час проведення 

судово-медичних ідентифікаційних експертиз для встановлення невідомої особи. 

Розроблено, апробовано та впроваджено в експертну практику спосіб 

отримання дерматогліфів пальців рук і ніг та спосіб покращення якості зображень 

дерматогліфів долонь і стоп та класифікацію шкірних візерунків середніх і 

проксимальних фаланг пальців рук. 

За результатами дисертації опубліковано 43 наукові праці, зокрема: 9 статей у 

фахових наукових виданнях України, 2 у виданнях віднесених до наукометричної 

бази Web of Science, 7 – у закордонних виданнях, 15 тез – у збірниках, матеріалах, 

тезах міжнародних конференцій і симпозіумів, отримано 2 авторські свідоцтва на 

науковий твір, 2 патенти України на корисну модель, 2 рацпропозиції, 2 

нововведення до галузевого реєстру, 2 інформаційні листи. 

Дисертаційна робота є фрагментом комплексної науково-дослідної роботи 

кафедри судової медицини та медичного права Івано-Франківського національного 

медичного університету на тему «Прогнозування зовнішньорозпізнавальних ознак 

людини на основі комплексного дослідження дерматогліфічних особливостей рук та 

ніг» (Державний реєстраційний номер 0117U004777), 2017–2022 рр., в якій 

дисертант є відповідальним виконавцем. 

Ключові слова: судова медицина, криміналістика, ідентифікація особи, 

дерматогліфіка, фенотип. 

 

SUMMARY 

Kotsyubynska Yu.Z. Comprehensive forensic assessment of anthroposcopic, 

anthropometric and dermatoglyphic parameters of the fingers to identify an unknown 

person. - Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 
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The dissertation for a scientific degree of the Doctor of Philosophy in the field of 

knowledge 22 "Health care" on the specialty 222 «Medicine». - Ivano-Frankivsk National 

medical University, Ivano-Frankivsk, 2021.  

The defense will be held at the specialized academic council of the IvanoFrankivsk 

National Medical University, Ministry of Health of Ukraine, Ivano-Frankivsk, 2021. 

         Justification for choosing research topic. Continuous development of world 

science and technology creates conditions for innovation and modernization of existing 

methods to meet the needs of forensic medicine and forensic criminology. A small amount 

of scientific achievements regarding the possibility of use in forensic medicine and 

forensic criminology dermatoglyphs of the middle and proximal phalanges of fingers 

together with anthropometric and antroposkopic parameters of person with the following 

use of the obtained results for neural network prediction of phenotypic parameters of 

unknown person determines the relevance of research in this area [11, 119, 146]. Among 

the problems identifying an unknown person, along with the improvement of organization 

and technology of identification expertise, equally important is the development of new 

criteria and methods, which would help to bring the results of identification to the 

maximum precision, since none of the existing identification methods are not 

characterized by absolute certainty [57, 60-61, 214-215]. It is known that in international 

practice, the totality of all integration professional achievements related to the 

identification of persons and the organization of forensic examinations is conditioned and 

controlled by the international organization ICPO - Interpol, which combined in itself not 

only intellectual human resource, but also a set of developed, adapted to various disasters 

identification algorithms [85-86].  

Dermatoglyphics parameters of the palmar surface of the skin of the fingers of 

hands and feet are unique and stable genetically and epigenetically conditioned by 

morphogenetic parameters [12-13], have a high information value, since remain the same, 

even after death and development of postmortem chages, that can be used in the 

identification aspect [8, 51-53, 120].  

Considering the above, it can be said, that the topic of dissertation research is 

relevant both in scientific and practical aspect. 
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The purpose of research: to develop and scientifically substantiate the concept of 

prognostic assessment of general phenotypic features of a person on the basis of 

phenotypology of papіlar relief of middle and proximal phalanges of fingers. 

Objectives of the study: 

1. To study the features of dermatoglyphs of the middle and proximal phalanges 

of the fingers in residents of Ivano-Frankivsk region, belonging to Boyko, Hutsul, Lemko, 

Opillya, Pokuttya ethno-territorial groups and control group of persons and to establish 

dermatoglyphic markers of group affiliation.  

2. To study the nature of the connections between anthroscopic, anthropometric 

parameters and dermatoglyphs of the middle and proximal phalanges of the fingers. 

3. To study sexual dimorphism and ethno-territorial polymorphism, bilateral 

symmetry of dermatoglyphic patterns of middle and proximal phalanges of fingers. 

4. Identify a set of dermatoglyphic, anthroposcopic and anthropometric features, 

which can be used to develop an algorithm for predicting the external recognition of 

human features using dermatoglyphs of the middle and proximal phalanges of the fingers. 

5. Based on the dermatoglyphic method to improve the classification of skin 

patterns of the middle and proximal phalanges of the fingers. 

6. Based on the received data to develop a method of forecasting of external-

recognizable signs of the person during the forensic identification examination. 

The above tasks were solved using anthropometric (measurement of anthropometric 

parameters), anthroposcopic (questionnaire with the definition of anthroscopic 

parameters), dermatoglyphic (scanning of dermatoglyphic parameters) and statistical 

methods (to assess the reliability of the results).  

Scientific novelty of the obtained results. Established dermatoglific phenotype of 

ethno-territorial groups living in Ivano-Frankivsk region: FH- MPh Cl, Vm, Fu, Fr, PPh 

Vus, Vrs, ApLr, ApLu; MH - MPh Vu, Vr, PPh ApLu, ApLr; FB - MPh Adu, Adr, PPh 

Dhu, Dhr, Hdu, Hdr; MB - MPh Hdr, PPh NdNr, Npu; FL - MPh Lsu, Lsr, PPh Lsu, Lsr; 

ML - MPh Lu, Lr, PPh Ladu, Ladr; FO - MPh Ac, ApNu, ApNr; PPh Ac, ApNu, ApNr; 

MO - MPh Hdr, Hdu; PPh ApNr, ApNu; FP - MPh Fr, Fu, PPh Vm, Vms; MP - MPh Lr, 

Lu; PPh Vu; FC - MPh ApLr, PPh Cl; MC - MPh DaN, PPh Lr.  
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It was found that the factor criteria for determining the general phenotypic traits in 

the studied ethno-territorial and sexual groups are in MH MPh Fr to establish the length of 

the torso (r = -0.48); MPh Cl - face height (r = 0.45); MPh Vms - nose height (r = 0.45); 

PPh Hpu (r = -0.41) and PPh Ladu - head circumference (r = -0.41); in MB MPh ApLr (r = 

-0.46) and MPh Vm (r = -0.51) and PPh S (r = -0.59) - to establish the chin diameter; in 

ML MPh Lu (r = -0.45) and PPh ApLu (r = 0.35) - face height; in MO MPh Lr - chin 

diameter (r = -0.53), MPh Lsr (r = -0.54) and MPh Fr (r = -0.71) - body length; in MP 

MPh Lu (r = -0.53) and PPh ApNu (r = -0.44) - bigonial width; PPh ApLr - upper face 

width (r = -0.50); in MC MPh ApLr - upper width of the face (r = -0.50); PPh ApNsu - 

transverse diameter of the head (r = 0.44); in FH MPh ApNu - longitudinal (r = 0.44) and 

transverse diameter of the head (r = 0.47), MPh DaLu - growth (r = 0.49), MPh Cl - 

transverse diameter of the head (r = -0.54); PPh Adr - bigonial width (r = 0.45), PPh Dn - 

body length (r = -0.45); in FB MPh Fu (r = -0.60), MPh AC (r = - 0.75) and PPh LaDr (r = 

- 0.75) to establish the length of the torso, PPh Dhu - shoulder width (r = 0.49 ); in FL 

MPh ApNsu - foot length (r = -0.47), MPh Vu - forehead height (r = 0.49); PPh Adu - 

shoulder width (r = 0.50) and foot length (r = 0.46); in FO MPh Vm - leg length (r = 0.45), 

MPh Adr - torso length (r = -0.43); PPh ApNpu - forehead height (r = -0.47), P Ph ApNu - 

longitudinal diameter of the head (r = 0.44); in FP MPh ApNu - bigonial width (r = 0.46), 

MPh ApLr - zygomatic diameter (r = 0.44); PPh Adr - nose height (r = 0.64); in FC MPh 

Lsr (r = -0.48) and PPh Ahr (r = -0.51) to establish the height of the forehead, PPh DaLu - 

shoulder width (r = 0.51). 

Factor dermatoglific criteria of sexual dimorphism, ethno-territorial polymorphism 

and bilateral symmetry in research groups were defined: in FH high frequency of 

encountering multidirectional symmetry on PPh III fingers of both hands (35 %); in ML 

high frequency of encountering  multidirectional symmetry on MPh V fingers of both 

hands (52 %) and on PPh V fingers of both hands (79 %).  

Was discovered the complex of antroposkopic, anthropometric and dermatoglyphic 

signs that allowed to develop algorithm for predicting external recognition human features, 

using human dermatoglyphic parameters of middle and proximal phalanges of hands: 

Hutsul ethno-territorial group is characterized by a dark skin tones, black straight hair, 
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oval-elongated straight face, dark-brown or green-brown eye color, long, narrow nose and 

dermatoglyphic phenotypes FH MPh Cl Vm, Fu, Fr; PPh Vus, Vrs, ApLr, ApLu; MH 

MPh Vu, Vr; PPh ApLu, ApLr; Boykо ethno-territorial group is characterized by white 

skin color, blond straight or wavy hair, round, wide face, gray or dark-brown eyes, wide 

straight nose and dermatoglyphic phenotypes FB MPh Adu, Adr; PPh Dhu, Dhr, Hdu, 

Hdr; MB MPh - Hdr, PPh NdNr, Npu; Lemkо ethno-territorial group is characterized by 

white skin color, blonde straight or curly hair, oval-elongated narrow, long face, light-

brown and blue eyes, narrow straight nose and dermatoglyphic phenotypes FL MPh Lsu, 

Lsr; PPh - Lsu, Lsr; ML MPh Lu, Lr; PPh Ladu, Ladr; Opillya ethno-territorial group is 

characterized by white skin, light- brown and dark-brown wavy hair, round, wide face, 

dark-brown and light-brown eye color, straight wide nose and dermatoglific phenotypes 

FO MPh Ac, ApNu, ApNr, PPh Ac, ApNu, ApNr; MO MPh Hdr, Hdu; PPh - ApNr, 

ApNu; Pokuttya ethno-territorial group is characterized by white skin, black and dark-

blonde, straight hair, oval-elongated, narrow face, brown-green eyes, long narrow nose 

and dermatoglyphic phenotypes FP MPh Vm, Fr, Fu; PPh Vm, Vms; MP MPh Vm, Lr, 

Lu; PPh Vm, Vu; the control group is characterized by white skin, black, brown straight 

hair, oval-elongated narrow face, dark-brown eyes, straight and long nose and 

dermatoglyphic phenotypes FC MPh ApLr, PPh Cl; MC MPh DaN; P Ph Lr. 

The classification of skin patterns of the middle and proximal phalanges of the 

fingers (Shpak LYu, 2003) was expanded and supplemented by the following 

morphological features, which can be ulnar (U) and radially (R) oriented: "combined 

linear" (L/S); "Wave/straight" (V/S); "Distal arch/straight" (Ad/S); "Proximal arc/straight" 

(Ap/S). 

The practical significance of the results. The data obtained during the study of the 

phenotypes of the studied ethno-territorial groups were included in a computer 

identification program, as proposed for use in forensic identification examinations to 

identify an unknown person. 

Developed, tested and implemented in expert practice a method of obtaining 

dermatoglyphs of fingers and toes and a method of improving the image quality of 
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dermatoglyphs of palms and feet and classification of skin patterns of the middle and 

proximal phalanges of the fingers. 

According to the results of the dissertation 43 scientific works were published, in 

particular: 9 articles in professional scientific publications of Ukraine, 2 in publications 

related to the scientometric database Web of Science, 7 - in foreign publications, 15 

abstracts - in collections, materials, abstracts of international conferences and symposia. 2 

copyright certificates for a scientific work, 2 patents of Ukraine for a utility model, 2 

proposals, 2 innovations to the industry register, 2 information letters. 

The dissertation is a fragment of the complex research work of the Department of 

Forensic Medicine and Medical Law of Ivano-Frankivsk National Medical University on 

"Prediction of human features based on a comprehensive study of dermatoglyphic features 

of hands and feet" (State registration number 0117U004777), 2017-2022, in which the 

dissertation is the responsible executor. 

Key words: Forensic medicine, criminalistics, personal identification, 

dermatoglyphics, phenotype. 
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ВСТУП 

 

Обгрунтування вибору теми дослідження. Ідентифікація невідомої особи є 

одним з перспективних напрямів судової медицини, що вимагає інтегрованого 

підходу. Пошук шляхів полегшення роботи судово-медичного експерта, пов’язаної 

із виконанням ідентифікаційних експертиз, ініціює модернізацію самого процесу 

ототожнення невідомої особи із залученням інноваційних технологій, таких як 3D-

моделювання, технології віртуальної реальності та нейромережеве прогнозування. 

Також не втрачає актуальності мультидисциплінарний підхід до ідентифікації 

невідомої особи як до складного науково-технічного процесу, що забезпечується 

застосуванням комплексу наявних ліній доказів для того, щоб наблизити результати 

ідентифікації до максимально точних, оскільки жоден із впровадженихна сьогодні 

методів ідентифікації не характеризується стовідсотковою достовірністю [82–83]. 

Для ідентифікації невідомої особи застосовують ряд ідентифікаційних 

методів, а саме ДНК-ідентифікацію [72-73, 136, 157, 198], дерматогліфічну [29, 34–

35, 49–50, 65, 67, 74, 96] та стоматологічну [234, 242] ідентифікації, складання 

словесного портрета [5], також не втрачає популярності антропологічна 

ідентифікація [7,31,87] та ін. Варто зауважити, що жоден із наявнихна сьогодні 

методів недає стовідсоткового результату. Саме тому передбачено застосування 

кількох методів у поєднанні, щоб підтвердити достовірність один одного, тобто 

засвідчити схожість між людськими рештками та зниклою особою. 

Дерматогліфічний метод є базовим високоінформативним ідентифікаційним 

методом, що до тепер успішно використовується міжнародною організацією DVI-

Interpol. Він не затратний за часом і коштами, зручний у застосуванні, що зумовило 

його «відродження» в системі ідентифікаційних методів [9, 14–15, 24, 28, 36, 41, 54, 

55]. Це дозволяє здійснювати в рамках дерматогліфічного методу пошук нових 

ідентифікаційних критеріїв, удосконалювати та розробляти нові алгоритми, 

модернізовувати сам процес проведення ідентифікаційної експертизи. Адже 

збереження усіх перелічених вище умов здатне забезпечити високу достовірність та 
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спростити й зменшити обсяг роботи судово-медичного експерта, яка пов’язана з 

виконанням ідентифікаційних експертиз. 

Використання дерматогліфів пальців рук значно полегшує і пришвидшує 

процес ідентифікаційної експертизи. Дерматогліфічні параметри піддаються 

якісному та кількісному вивченню за нетривалий період часу, корелюють з іншими 

фенотипічними параметрами; отримані цифровим методом скани дерматогліфічних 

візерунків придатні для комп’ютерної обробки та статистичного вивчення без 

додаткових опрацювань. Усі переліченівище умови ініціюють застосування 

дерматогліфічного методу як експрес-ідентифікаційного. 

З огляду на вище викладене, тема дисертаційного дослідження є актуальною 

як у науковому, так і в практичному аспекті. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота є фрагментом комплексної науково-дослідної роботи кафедри судової 

медицини та медичного права Івано-Франківського національного медичного 

університету на тему «Прогнозування зовнішньорозпізнавальних ознак людини на 

основі комплексного дослідження дерматогліфічних особливостей рук та ніг» 

(Державний реєстраційний номер 0117U004777), 2017–2022 рр. 

Мета дослідження – розробити і науково обгрунтувати концепцію 

прогностичної оцінки загальних фенотипових ознак людини на основі 

фенотипології папілярного рельєфу середніх і проксимальних фаланг пальців рук. 

Завдання дослідження: 

1. Вивчити особливості дерматогліфів середніх і проксимальних фаланг пальців 

рук у жителів Івано-Франківської області, що належать до бойківської, гуцульської, 

лемківської, опільської та покутської етнотериторіальних груп, а також контрольної 

групи осіб, та встановити дерматогліфічні маркери групової належності.  

2. Дослідити характер зв’язків між антропоскопічними, антропометричними 

параметрами та дерматогліфами середніх і проксимальних фаланг пальців рук. 

3. Вивчити статевий диморфізм та етнотериторіальний поліморфізм, 

білатеральну симетрію дерматогліфічних малюнків середніх і проксимальних фаланг 

пальців рук. 
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4. Виділити комплекс дерматогліфічних, антропоскопічних та 

антропометричних ознак, за яким можна буде розробити алгоритм прогнозування 

зовнішньорозпізнавальних ознак людини за використанням дерматогліфів середніх 

та проксимальних фаланг пальців рук. 

5. На основі дерматогліфічного методу вдосконалити класифікацію шкірних 

візерунків середніх і проксимальних фаланг пальців рук. 

6. На базі отриманих даних розробити методику прогнозування зовнішньо-

розпізнавальних ознак людини під час проведення судово-медичної ідентифікаційної 

експертизи. 

Об’єктом дослідження були антропоскопічні, антропометричні та 

дерматогліфічні параметри середніх та проксимальних фаланг пальців рук, отримані 

від 480 осіб чоловічої та жіночої статі віком 18–59 років, які проживають на 

території Івано-Франківської області та належать до гуцульської (І група), 

бойківської (ІІ група), лемківської (ІІІ група), опільської (IV група), покутської (V 

група) етнотериторіальних груп та контрольної групи (VI група), до котрої ввійшли 

особи, які не ідентифікували себе з жодною із перерахованих вище 

етнотериторіальних груп. 

Предметом дослідження є зовнішні та внутрішні зв’язки між 

антропоскопічними, антропометричними, дерматогліфічними параметрами середніх 

та проксимальних фаланг пальців рук. 

Методи дослідження: антропометричний (вимірювання антропометричних 

параметрів), антропоскопічний (анкетування із визначенням антропоскопічних 

параметрів), дерматогліфічний (сканування дерматогліфічних параметрів), 

статистичні методи (для оцінки ступеня достовірності результатів).  

Наукова новизна. Встановлено дерматогліфічний фенотип 

етнотериторіальних груп, що проживають на території Івано-Франківської області: 

FH – MPh Cl, Vm, Fu, Fr, PPh Vus, Vrs, ApLr, ApLu; у MH – MPh Vu, Vr; PPh ApLu, 

ApLr; у FB – MPh Adu, Adr; PPh Dhu, Dhr, Hdu, Hdr; MB – MPh Hdr; PPh NdNr, Npu; 

у FL – MPh Lsu, Lsr; PPh Lsu, Lsr; у ML – MPh Lu, Lr; PPh Ladu, Ladr; у FO – MPh 

Ac, ApNu, ApNr; PPh Ac, ApNu, ApNr; у MO – MPh Hdr, Hdu; PPh ApNr, ApNu; у FP 
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– MPh Fr, Fu; PPh Vm, Vms; у MP – MPh Lr, Lu; PPh Vu; у FC – MPh ApLr; PPh Cl, у 

MC – MPh DaN; РPh Lr. 

Досліджено, що факторними критеріями визначення загальних фенотипових 

ознак у досліджуваних групах є: у MH MPh Fr для встановлення довжини тулуба (r 

= -0,48); MPh Cl – висоти обличчя (r = 0,45); MPh Vms – висоти носа (r = 0,45); PPh 

Hpu (r = -0,41) і PPh Ladu – окружності голови (r = -0,41); у MB MPh ApLr (r = -0,46) 

і MPh Vm (r = -0,51) та PPh S (r = -0,59) для встановлення виличного діаметра; у ML 

MPh Lu (r = -0,45) та PPh ApLu (r = 0,35) – висоти обличчя; у MO MPh Lr – 

виличного діаметра (r = -0,53), MPh Lsr (r = -0,54) та MPh Fr (r = -0,71) – довжини 

тулуба; у MP MPh Lu (r = -0,53) та PPh ApNu (r = -0,44) – бігоніальної ширини; PPh 

ApLr – верхньої ширини обличчя (r = -0,50); у MC MPh ApLr – верхньої ширини 

обличчя (r = -0,50); PPh ApNsu – поперечного діаметра голови (r = 0,44); у FH MPh 

ApNu – поздовжнього (r = 0,44) та поперечного діаметрів голови (r = 0,47), MPh 

DaLu – зросту (r = 0,49), MPh Cl – поперечного діаметра голови (r = -0,54); РPh Аdr – 

бігоніальної ширини (r = 0,45), РPh Dn – довжини тулуба (r = -0,45); у FB MPh Fu (r 

= -0,60), MPh AC (r = -0,75) та РPh LaDr (r = -0,75) для встановлення довжини 

тулуба, РPh Dhu – ширини плечей (r = 0,49); у FL MPh ApNsu – довжини стопи (r = -

0,47), MPh Vu – висоти лоба (r = 0,49); РPh Adu – ширини плечей (r = 0,50) та 

довжини стопи (r = 0,46); у FO MPh Vm – довжини ноги (r = 0,45), MPh Adr – 

довжини тулуба (r = -0,43); РPh ApNpu – висоти лоба (r = -0,47), РPh ApNu – 

повздовжнього діаметра голови (r = 0,44); у FP MPh ApNu – бігоніальної ширини (r 

= 0,46), MPh ApLr – виличного діаметра (r = 0,44); РPh Adr – висоти носа (r = 0,64); у 

FC MPh Lsr (r = -0,48) та РPh Ahr (r = -0,51) для встановлення висоти лоба, РPh DaLu 

– ширини плечей (r = 0,51). 

Визначено факторні дерматогліфічні критерії статевого диморфізму, 

етнотериторіального поліморфізму та білатеральної симетрії в досліджуваних 

групах: у FH висока частота поширеності різнонаправленої симетрії на PPh ІІІ 

пальця обох рук (35 %); у ML висока частота поширеності різнонаправленої 

симетрії на MPh V пальця обох рук (52 %) і на PPh V пальця обох рук (79 %). 



25 

Виявлено комплекс антропоскопічних, антропометричних та 

дерматогліфічних ознак, які дозволили розробити алгоритм прогнозування 

зовнішньорозпізнавальних особливостей людини за використанням 

дерматогліфічних параметрів середніх та проксимальних фаланг пальців рук: 

гуцульська етнотериторіальна група характеризується смаглявим відтінком шкіри, 

чорним прямим волоссям, овальновидовженим прямим обличчям, темно-карим або 

зелено-карим кольором очей, довгим вузьким носом та дерматогліфічними 

фенотипами FH MPh Cl Vm, Fu, Fr; PPh Vus, Vrs, ApLr, ApLu; MH MPh Vu, Vr; PPh 

ApLu, ApLr; бойківська - білим кольором шкіри, русявим прямим або ж хвилястим 

волоссям, круглим широким обличчям, сірими або ж темно-карими очима, широким 

прямим носом та FB MPh Adu, Adr; PPh Dhu, Dhr, Hdu, Hdr; MB MPh Hdr, PPh NdNr, 

Npu; лемківська - білим кольором шкіри, світлим прямим або ж кучерявим 

волоссям, овальновидовженим вузьким довгим обличчям, світло-карими та 

блакитними очима, вузьким прямим носом та FL MPh Lsu, Lsr; PPh Lsu, Lsr; ML 

MPh Lu, Lr; PPh Ladu, Ladr; опільська - білим кольором шкіри, світло-русявим та 

темно-русявим хвилястим волоссям, круглим широким обличчям, темно- та світло-

карим кольором очей, прямим широким носом та FO MPh Ac, ApNu, ApNr, PPh Ac, 

ApNu, ApNr; MO MPh Hdr, Hdu; PPh ApNr, ApNu; покутська - білим кольором 

шкіри, чорним та темно-русявим прямим волоссям, овальновидовженим вузьким 

обличчям, каро-зеленим кольором очей, довгим вузьким носом та FP MPh Vm, Fr, 

Fu; PPh Vm, Vms; MP MPh Vm, Lr, Lu; PPh Vm, Vu; контрольна група - білим 

кольором шкіри, чорним, коричневим прямим волоссям, овальновидовженим 

вузьким обличчям, темно-карим кольором очей, прямим і довгим носом та FC MPh 

ApLr, PPh Cl; MC MPh DaN; РPh Lr.  

Класифікація шкірних візерунків середніх і проксимальних фаланг пальців рук 

(Шпак ЛЮ, 2003) була розширена та доповнена такими морфологічними ознаками, 

які можуть бути ульнарно (U) та радіально (R) орієнтованими: 

комбінований/лінійний (L/S); хвиля/прямий (V/S); дистальна дуга/прямий (Ad/S);  

проксимальна дуга/прямий (Ap/S). 
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Практичне значення. Отримані в ході дослідження дані фенотипів згаданих 

етнотериторіальних груп були включені в комп’ютерну ідентифікаційну програму, 

яка пропонується для використання під час проведення судово-медичних 

ідентифікаційних експертиз для встановлення невідомої особи. 

Розроблено, апробовано та впроваджено в експертну практику спосіб 

отримання дерматогліфів пальців рук і ніг та спосіб покращення якості зображень 

дерматогліфів долонь і стоп та класифікацію шкірних візерунків середніх і 

проксимальних фаланг пальців рук. 

Результати дослідження впроваджено в роботу кафедри судової медицини 

НМПО ім. П. Л. Шупика (впровадж. 12.09.2017 р.), кафедри патоморфології та 

судової медицини ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» 

(впровадж. 12.09.2017 р.), кафедри судової медицини та медичного правознавства 

Буковинського державного медичного університету (впровадж. 03.10.2020 р.), КУ 

«Черкаське обласне бюро судово-медичної експертизи» (впровадж. 14.09.2017 р.), 

ОКЗ «Бюро судово-медичної експертизи» ГУОЗ Дніпровської облдержадміністрції 

(впровадж. 02.09.2017 р.), Вінницького обласного бюро судово-медичної експертизи 

(впровадж. 05.09.2017 р.), КМУ «Обласне бюро судово-медичної експертизи» ДОЗ 

Чернівецької ОДА (02.09.2017 р.), Івано-Франківського обласного бюро судово-

медичної експертизи (1 впровадж. 12.09.2017 р.; 2 впровадж. 03.10.2019 р.), 

обласного бюро судово-медичної експертизи Житомирської ОДА (впровадж. 

23.06.2017 р.), КЗ «ОБСМЕ» Рівенської обласної ради (впровадж. 03.10.2019 р.). 

Особистий внесок здобувача. Представлені в роботі матеріали є особистим 

надбанням автора. Внесок автора у її виконання полягає у виборі методів 

дослідження, визначенні мети та завдань роботи, виборі осіб, які ввійшли в дослідні 

та контрольну групу, огляді літературних джерел, отриманні та вивченні 

антропоскопічних, антропометричних показників, аналізі первинної документації, а 

також в отриманні, вивченні морфологічних особливостей та кількісних показників, 

структуризації дерматогліфічних параметрів досліджуваної вибірки. Автор особисто 

сформувала базу даних, провела статистичну обробку результатів дослідження, 

узагальнила їх, оформила роботу. Провідною є також участь автора в підготовці 
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результатів досліджень до публікацій. У наукових розробках, що висвітлені в 

статтях, опублікованих зі співавторами, участь здобувача є визначальною і полягає у 

проведенні літературного пошуку, опрацюванні антропоскопічних, 

антропометричних та дерматогліфічних параметрів, статистичній обробці, аналізі 

отриманих даних та формулюванні висновків. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

дисертації обговорено на таких науково-практичних конференціях з міжнародною 

участю: міжнародній конференції «Актуальні питання судово-медичної експертизи» 

(Чернівці, 2013); міжнародному круглому столі «Інформаційне забезпеченя 

розслідування злочинів» (Одеса, 30 травня 2014); International scientific conference 

«Modern asvances in forensic science and expernise» (Uzhhorod, Ukraine, 29 of Apriel – 

2 of May 2015); науково-практичній конференції з міжнародною участю 

«Фундаментальні науки – практичній медицині…» (Яремче, 30 вересня – 1 жовтня 

2015); 86-йнауково-практичній конференції студентів та молодих вчених із 

міжнародною участю «Інновації в медицині» (Івано-Франківськ, 23–24 березня 

2017); науково-практичній конференції з міжнародною участю (Одеса, 15–16 червня 

2017); ХІV Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю, 

присвяченій 60-річчю ТДМУ (Тернопіль,18–19 травня 2017); міжнародній науково-

практичній конференції (Вінниця, 18–19 жовтня 2017); науково-практичній 

конференції з міжнародною участю (Одеса, 10–12 травня 2018); науково-практичній 

конференції з міжнародною участю (Яремче, 27–28 вересня 2018); міжвузівській 

науково-практичній конференції «Актуальні питання кримінального права, 

кримінального процесу та судової експертології», присвяченій 150-річчю з дня 

народження М.С. Бокаріуса (Київ, 23 травня 2019); Іnternational forensic congress 

(Chernivtsi, July 4–5, 2019); 15th International conference «Science and society» 

(Hamilton, Canada, 8th November 2019); VIII International scientific and practical 

conference (Osaka, Japan, 22–24 April 2020); III International scientific and practical 

conference (Toronto, Canada, 25–27 November 2020). 

Публікації. Відповідно до теми дисертації опубліковано 43 наукові праці, 

зокрема:11 статей у фахових наукових виданнях України, 7 – у закордонних 
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виданнях, 15 тез – у збірниках, матеріалах, тезах міжнародних конференцій і 

симпозіумів, отримано 2 авторські свідоцтва на науковий твір, 2 патенти України на 

корисну модель, 2 рацпропозиції, 2 нововведення до галузевого реєстру, 2 

інформаційні листи. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертацію викладено державною мовою на 

275 сторінках комп’ютерного тексту, основний текст становить 166 сторінок. 

Складається зі вступу, п’яти розділів власних досліджень, висновків, практичних 

рекомендацій; ілюстрована 55 рисунками та 72 таблицями, має 6 додатків. Список 

використаної літератури містить 290 наукових джерел, з них 139 кирилицею, 151 

латиницею. 
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РОЗДІЛ 1. 

РОЛЬ ДЕРМАТОГЛІФІЧНОГО МЕТОДУ ДОСЛІДЖЕННЯ  

ДЛЯ СУДОВОЇ МЕДИЦИНИ ТА ІНШИХ МЕДИЧНИХ  

ТА НЕМЕДИЧНИХ НАУК  

(огляд літератури) 

 

1.1. Значення дерматогліфіки для медичних та немедичних наук 

Унікальна морфологічна будова папілярного малюнка, що є генетично та 

епігенетично обумовленим проявом фенотипу, складається зі структурних 

елементів, доступних кількісному та якісному вивченню, і впродовж тривалого 

періоду часу привертає увагу багатьох дослідників. Дані, отримані в ході вивчення 

особливостей будови, взаєморозташування, успадкування дерматогліфічних 

параметрів, використовуються під час вирішення ряду питань, що виникають у сфері 

діяльності різних медичних та немедичних галузей науки, зокрема судової медицини 

[12–13, 37, 64–66, 199], криміналістики [29, 41–42, 44, 93, 146, 237], клінічної 

медицини [19, 26, 91-92, 144, 224], антропології [47, 131, 134–135, 185], етнології 

[52, 58–59, 142, 152–153, 167, 172], генетики [25, 45, 72, 199], біології [110–112, 121–

122, 158, 287]. В останні роки широко розробляють цифрові методи фіксації, 

розпізнавання, покращення якості зображень дерматогліфічних параметрів, а також 

впроваджують комп’ютерні технології для створення електронних архівів 

отриманих зображень, статистичного дослідження якісних і кількісних даних, 

використання одержаних результатів з метою проведення прогнозування [3, 21, 57]. 

Вивчення структурно-морфологічних елементів папілярного малюнка 

включає в себе практичний аспект і містить комплекс переваг для аналізу порівняно 

з іншими анатомічними структурами організму. Дерматогліфи доступні для 

кількісного і якісного вивчення, їх аналіз не потребує дороговартісних реактивів, 

обладнання та спеціально навченого персоналу [208–210]. Дерматогліфічні 

параметри – це інформаційний потенціал, що може застосовуватися як генетичні 

маркерив клінічній медицині, антропології, генетиці, етнології та інших галузях 

науки [242–245]. 
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Дерматогліфічним параметрам властива висока групова та індивідуальна 

мінливість, виражений поліморфізм та високий рівень успадкування. Перелічені 

вище критерії визначають сферу практичного застосування дерматогліфіки в 

генетиці [18, 25, 38, 43, 48, 108, 254, 275] та цитогенетиці [60], у прогнозуванні 

виникнення патологічних станів і психологічних особливостей людини та її 

психічного стану [16, 32, 39-40, 46, 113, 207], а також фізичних можливостей [2, 10, 

27, 33, 80], фенотипових ознак людини [17, 49, 51, 53-54, 56, 252–253, 274, 277]. 

Проблематикою успадкування дерматогліфічних параметрів активно 

займався Фандеев АЛ [117]. Він дослідив дерматогліфічні ознаки дистальних 

фаланг пальців рук і ніг та розробив оригінальну класифікацію форми потоку ліній 

у центрі візерунка на дистальних фалангах пальців кистей і стоп, що дозволило 

визначити закономірності успадкування цієї ознаки, а також провів порівняльний 

аналіз частоти дерматогліфічних ознак дистальних фаланг пальців верхніх і нижніх 

кінцівок у популяції і в сімейних групах. Дані дослідження уточнила, доповнила та 

узагальнила Фандеева ОМ [115–116]. Вона вперше визначила інформаційну 

значущість діагностичних коефіцієнтів з урахуванням статевого диморфізму, а 

також гомо- і гетеролатеральної асиметрії дерматогліфічних ознак у популяції і в 

сімейних групах. Науковець створила універсальні діагностичні алгоритми 

визначення кровної спорідненості. Суть зазначеного вище алгоритму полягає в 

тому, що невідомим родичем може бути будь-хто з членів передбачуваної сімейної 

групи; кровна спорідненість визначається як з урахуванням, так і без урахування 

статі дитини. 

Закономірності успадкування середніх та проксимальних фаланг пальців рук 

досліджувала Шпак ЛЮ [132]. Вона вивчала основні аспекти, пов’язані з 

успадкуванням дерматогліфічних ознак, у тому числі й ознак, локалізованих на 

середніх і проксимальних фалангах пальців рук. Опрацювала питання, що 

стосуються вивчення кореляції папілярних малюнків при різному ступені 

вираженості родинних зв’язків, розподіл візерункових варіантів у дітей, а також 

розподіл тотальних дерматогліфічних фенотипів у популяції. На основі результатів, 

отриманих у ході дослідження, Шпак ЛЮ запропонувала метод встановлення 
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родинних зв’язків за рахунок використання методу порівняння й обчислення 

індексів дерматогліфічної схожості (ISD). Вона вираховувала індекс 

дерматогліфічної схожості у групах мама – дитина, тато – дитина, а також сумарно 

батьки – дитина. Істинні сімейні зв’язки між дитиною і батьками визначалися на 

основі величини індекса дерматогліфічної схожості (ISD).  

Також Шпак ЛЮ була одним із перших антропологів, що вивчали в 

поєднанні дерматогліфічні параметри дистальних, середніх та проксимальних 

фаланг пальців кисті. У її роботах представлені дані, які стосуються статевого 

диморфізму, білатеральної і дигітальної мінливісті, симетрії шкірного рельєфу 

фаланг пальців рук. Вона вперше визначила закономірності успадкування 

візерунків середніх та проксимальних фаланг та показала можливість використання 

дерматогліфічних параметрів середніх та проксимальних фаланг пальців кисті на 

рівні з параметрами дистальних фаланг для ідентифікації особи під час 

встановлення спорідненості. Дослідниця розробила класифікацію візерунків 

гребінцевого малюнка проксимальних та середніх фаланг пальців кисті [133]. 

Шляхом численних досліджень було встановлено, що спадкові захворювання 

та хромосомні порушення в людини супроводжуються змінами фенотипу 

дерматогліфічного комплексу. Також доведено, що ці зміни як додаткові критерії 

можна використовувати під час медико-генетичного скринінгу захворювань [79, 92, 

150–151, 271]. При проведенні ряду досліджень було виявлено чіткі критерії, що 

формують дерматогліфічну конституцію осіб, які хворіють тими чи іншими 

генетичними захворюваннями [155, 176, 182, 190]. Звертаючи увагу на вище 

наведене, можна дійти висновку, що дослідження дерматогліфічних параметрів 

людини має не тільки теоретичне значення, а й знайшло практичне застосування в 

диференційній діагностиці захворювань [79, 124-125, 258, 263, 273, 276]. 

На сьогоднішній день широкої популярності набуває етнодерматогліфіка, яка 

відкриває нові перспективи для вивчення [149, 154, 160-162, 168, 173-174, 177, 179-

181, 183–184]. Швидке зростання світової міграції та асиміляції створює всі умови 

для зникнення чистих етносів та народів [225, 233, 241, 250, 255-257]. Тому 

актуальною та обговорюваною залишається проблематика вивчення 
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етнотериторіальних та расових особливостей антропометричних, антропоскопічних 

та дерматогліфічних ознак різних етнотериторіальних та регіональних груп з метою 

створення регіональних генофондів [187–189, 192-193, 196, 200-205]. Беручи до уваги 

викладене вище, варто відзначити, що на сьогоді актуальним залишається питання, 

пов’язане з вивченням антропоскопічних, антропометричних, дерматогліфічних 

параметрів населення України із врахуванням регіональної та етнотериторіальної 

належності. 

Дерматогліфічний метод користується широкою популярністю в антропології 

для вирішення питань, що стосуються етнотериторіальної належності осіб [69, 156, 

164–165, 216-218, 226-228]. Одним із науковців, що застосовували дерматогліфічний 

метод в антропологічних дослідженнях, є Хить ГЛ, яка вивчала дерматогліфічні 

параметри народів Кавказу і Закавказзя. У її праці «Дерматоглифика народов 

Средней Азии в связи с проблемами их происхождения» (1974–75 рр.) висвітлено 

расогенетичні, етнопопуляційні зв’язки населення Кавказу, Середньої Азії та Півдня 

європейської частини колишнього СРСР [126]. 

Великий внесок у зазначеному напрямі зробив Сидоренко АГ. Він проводив 

комплексне дослідження дерматогліфіки долонь, що дозволило йому виявити расові 

та статеві відмінності залежно від кількісних і якісних показників з урахуванням 

топографії трирадіусів і волярного малюнка, а також наявності або відсутності 

основних і додаткових трирадіусів; також встановив значну кореляцію в прояві 

рідкісних дерматогліфічних ознак між долонями дітей та істинних батьків [106]. 

Чистикин АН визначив окремі географічні особливості дерматогліфіки. 

Дослідник сформував твердження, що у важких несприятливих умовах 

навколишнього середовища проживає певна кількість осіб з високоадаптивними 

можливостями організму, що обумовлено генотипом та підтверджено чіткими 

дерматогліфічними критеріями [128]. Інші науковці дослідили, що не лише 

несприятливі географічні умови проживання вносять певні зміни у фенотипологію 

папілярного візерунка [76–78], але й проживання в екокризових зонах [20, 22]. 

Щодо української етнодерматогліфіки, то вагомий внесок у її розвиток зробив 

Сегеда СП, який вивчав диференціацію населення України за дерматогліфічними 
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параметрами. Зважаючи на отримані дані, автор провів аналіз варіацій основних 

ознак цієї системи та виділив локальні дерматогліфічні варіанти (комплекси) на 

теренах України (північний, центральний і південний). Також визначив чіткі 

дерматогліфічні параметри, що характерні для кожного з комплексів, та провів 

порівняння з етнотериторіальними групами, які проживають на сусідніх територіях. 

Це дозволило йому виділити загальні дерматогліфічні параметри українців на фоні 

інших етнічних груп, що проживають на теренах Європи й Азії [100]. 

Також варто звернути увагу на праці Гунаса ВІ, який визначив регіональні 

маркери дерматогліфів рук та пов’язав їх з особистісними особливостями практично 

здорових чоловіків України. Він висвітлив дерматогліфічну популяційну картину 

практично здорових чоловіків України, виявив адміністративно-територіальні 

регіони як з високою фенотипологічною гетерогенністю, так і високою 

гомогенністю ознак пальцевої дерматогліфіки, встановив високу фенотипологічну 

неоднорідність якісних та кількісних показників долонної дерматогліфіки для ряду 

адміністративно-територіальних груп [23, 84, 193, 239, 241, 269]. 

Вагомий внесок в українську етнодерматогліфіку зробила Козань НМ [49, 219–

220]. Так, в одній із робіт проведено дослідження відбитків кистей 50 осіб 

гуцульської етнічної групи та 55 осіб української національності жіночої статі без 

генетичних і дерматологічних захворювань. Автор визначила значні відмінності між 

досліджуваними групами, а саме значно вищі показники сумарної частоти ульнарних 

петель (61,5 % проти 19 %), значно нижчі показники радіальних петель (3,5 % проти 

32 %) і сумарної частоти дуг на обох руках (5,6 % проти 16 %) у представниць 

української національності. Під часобстеження відбитків осіб, що належать до 

бойківської етнічної групи (дослідження проведено на 112 чоловіках і 78 жінках у віці 

від 19 до 55 років) також виявлено специфічні маркери як для чоловіків, так і для 

жінок, які в подальшому можуть бути використані для їх диференціації [211]. 

В інших роботах Козань НМ [221–222] досліджено особливості 

дерматогліфічних показників пальців ніг у представниць лемківської етнічної групи. 

Виявлено високу частоту тібіальних петель на другому та третьому пальцях обох ніг 

та гетеролатеральної симетрії візерунків за типом дуга та тібіальна петля на першому 
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та третьому пальцях; низьку частоту петель, фабулярних петель та складних 

візерунків на першому, четвертому та п’ятому пальцях обох ніг, а також складних 

візерунків, дуги та петлі на другому та третьому пальцях обох ніг. 

Яровенко ВВ опублікував ряд робіт стосовно можливостей і переваг 

застосування дерматогліфічного методу в криміналістичній ідентифікації особи під 

часїї ототожнення за допомогою використання дактилоскопічних даних, а також 

під час дактилоскопічної реєстрації і розшуку злочинців [139, 288]. Абдрахимович 

АМ описав можливості використання комп’ютерних технологій у заборі 

дерматогліфічного матеріалу, систематизації та створення електронних архівів у 

криміналістичній практиці [1]. 

Щодо автоматизації дерматогліфічних досліджень, то ще в 1996 р. 

Аполлонова ИА розробила біотехнічну лазерну систему дерматогліфічної 

діагностики спадкових захворювань [6]. Карасев ИВ доповнив її та удосконалив 

[45]. Запропоновані авторами програмно-апаратні комплекси були розроблені з 

метою використання медико-генетичних скринінгів на основі застосування таких 

стійких параметрів людини, як дерматогліфічні. Проте вони мали ряд недоліків, 

зокрема не давали можливості проводити кількісний аналіз дерматогліфічних 

візерунків, визначати асиметрію та підтип візерунка. Хурлев АА усунув ці 

недоліки, розробивши біотехнічну систему автоматизованих дерматогліфічних 

досліджень, що дозволяла визначати схильність до шизофренії, використовуючи 

автоматичний кількісний аналіз дерматогліфічних параметрів [127]. 

На теперішній часу дослідників, які працюють у сфері дерматогліфічних 

досліджень, з’явилися нові можливості, що певною мірою полегшують процес 

забору фактичного матеріалу та його опрацювання, включаючи статистичний 

аналіз і прогнозування [16, 21, 66, 72–73, 197, 215-216]. Швидкий розвиток нових 

технологій ініціював розробку електронних сканерів, що дозволяють отримувати 

дерматогліфічні відбитки досить високої якості незалежно від вихідних параметрів 

досліджуваного пальця, долоні чи стопи [97, 102, 128, 147]. Також стало можливим 

використання різноманітних комп’ютерних програм, що значною мірою полегшило 

процес кількісного аналізу та статистичної обробки досліджуваних даних. 



35 

Значну увагу приділяють дерматогліфічному методу як маркеру спадкових 

особливостей енергопотенціалу організму і його адаптаційних можливостей у 

різних ситуаціях, а також для прогнозування фізичних можливостей людини у 

спортивній медицині [10, 33, 82, 89–90, 95, 98, 101, 201]. У цьому напрямку 

достатньо велику кількість досліджень провели Абрамова ТФ та Сергієнко ЛП. 

Абрамова ТФ сформулювала цілісне уявлення про різноманітність 

міжсистемних зв’язків фенотипології пальцевої дерматогліфіки і нейроміодинаміки 

у структурі загальної конституції організму людини; розробила класифікувальні 

ознаки пальцевої дерматогліфіки з диференціацією їх відносно профільної 

специфіки спортивної діяльності; відобразила взаємозв’язок загальних і окремих 

ознак пальцевої дерматогліфіки з фізичними характеристиками людини [2]. 

Сергієнко ЛП у своїх дослідженнях [101-102, 270] визначив ряд 

дерматогліфічних ознак, що корелюють із значним проявом психомоторних 

здібностей у чоловіків. Він описав дерматогліфічні маркери, які,на його думку,є 

генетичними ознаками, що обумовлюють високий розвиток психомоторних 

здібностей у чоловіків, а саме: тип папілярного візерунка, загальний гребінцевий 

рахунок пальців, дерматогліфічну довжину ct, основний долонний кут atd і кут ctd. 

Також, проаналізувавши результати його надбань, можна зробити висновок, що 

бімануальна асиметрія пальцевої дерматогліфіки не впливає на генетичний прогноз 

вираженості психомоторних здібностей людини. Науковець на основі отриманих 

результатів запропонував рекомендації для спортивного відбору. 

В останні роки з’явилася велика кількість робіт про кореляцію 

дерматогліфіки з різноманітними функціональними порушеннями практично будь-

якої системи організму [91, 113–114, 125, 159]. Зокрема, Гусева ИС відзначила, що 

найбільш вірогідний зв’язок дерматогліфіки з патологіями систем ектодермального 

походження, а також тих, що походять із латеральної і дорзальної мезодерми, а 

саме захворювання нервової, серцево-судинної системи, грубі аномалії кістково-

м’язевої системи [25]. 

Щодо можливостей застосування дерматогліфіки в клінічній медицині, то 

виявлено чітку тенденцію у використанні дерматогліфічних параметрів як 
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скринінгових маркерів [71, 140, 150, 190, 224, 234, 283, 290]. Науковці висвітлили 

можливість застосування дерматогліфічних параметрів у діагностиці психічних 

захворювань та вивченні психологічних особливостей [40, 118, 145, 207, 281, 286], 

стоматологічної патології [48, 81, 273], цукрового діабету [271, 276]. Також було 

встановлено стійкі дерматогліфічні критерії для діагностики різних патологій у 

педіатрії та акушерстві [82, 124-125, 146], при онкологічних захворюваннях [140]. 

Отже, конституційні, фізичні і зовнішньорозпізнавальні особливості є 

стійкою основою інтегральної індивідуальності людини, тобто цілісності 

морфологічних і функціональних властивостей, що обумовлюється генотипом, та 

можуть визначатися за допомогою дерматогліфічних маркерів. Підсумовуючи вище 

наведене, можна сказати, що дерматогліфічний метод є одним із базових варіантів 

вирішення завдань, пов’язаних із прогнозуванням тих чи інших особливостей 

організму.  

 

1.2. Можливості використання дерматогліфіки в судово-медичній 

практиці 

У судовій медицині та криміналістиці дерматогліфічний метод не втрачає 

актуальності. Дерматогліфічні параметри застосовують як діагностичні маркери при 

визначенні спірного батьківства [36–37], в тому числі, 

 і під час аналізу сімейних зв’язків з подальшим застосуванням отриманих 

даних для ототожнення невідомих осіб, використовуючи дерматогліфічні візерунки 

родичів [13, 37–38, 107, 109], та під час проведення ідентифікації невідомої особи, 

що включає в себе прогнозування та моделювання фенотипології невідомої особи 

[4, 86, 88, 205-206]. 

Можливості використання дерматогліфіки та дактилоскопії в судовій 

медицині насамперед визначаються тим, що згаданий вище метод, незважаючи на 

стрімкий розвиток нових технологій, залишається високоінформативним, а також 

матеріально необтяжливим. Дерматогліфіка, як генетичний метод дослідження, 

відкрила в ідентифікаційному напрямі судової медицини нові перспективи [105-106, 

123, 130, 137, 138, 166, 229-230, 282]. Головним і практично єдиним напрямом 
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використання дерматогліфіки в судовій медицині залишається ідентифікація 

особливо у широкому розумінні цього терміна, а саме експрес-ідентифікація, тобто 

встановлення належності пальцевого відбитка конкретній особі за короткий часовий 

проміжок, прогнозування фенотипічних особливостей невідомої особи [75, 94, 99, 

141, 186, 262], встановлення батьківства та родинних зв’язків [38, 116], 

прогнозування поведінкової та психологічної реакції [32, 118, 125]. 

Стрімкий розвиток сучасних технологій, пов’язаних із різними галузями 

промисловості, тягне за собою ряд негативних наслідків, а саме природні катаклізми, 

авіакатастрофи, техногенні катастрофи, загострення воєнних конфліктів, що є 

причиною масової загибелі людей. Наслідком цього є знеособлення загиблих осіб, 

пов’язане зі знівеченням обличчя, розчленуванням, ушкодженням, обгорянням тіл, а 

також різко вираженими гнильними змінами. За таких обставин першочергове 

завдання судово-медичного експерта – це проведення ідентифікаційних експертиз 

[84, 143, 169, 178, 191, 235, 240]. 

У структурі ідентифікаційних експертиз важливим і нагальним завданням, яке 

виникає перед науковцями і практиками, є потреба модернізації самого методу 

ідентифікації невідомої особи відповідно до стрімкого розвитку сучасних 

технологій та пошуку нових ідентифікаційних критеріїв й алгоритмів, що зможуть у 

подальшому забезпечити комплексний підхід та підвищити компетентісність 

судово-медичного експерта [223, 231, 236, 246, 248-249]. 

Важливим і актуальним питанням в ідентифікаційному аспекті, поряд із 

покращенням організації ідентифікаційного процесу і технологічної складової 

ідентифікації, є пошук нових ідентифікаційних критеріїв і методів, що допомогли б 

забезпечити високу результативність ідентифікаційних експертиз [212-213, 238, 

251]. Незайвим буде відзначити, що в міжнародній практиці сукупність усіх 

інтеграційних фахових надбань, що стосуються ідентифікації осіб та організації 

проведення судово-медичних експертиз, обумовлена та контролюється 

міжнародною організацією ICPO-Interpol, яка об’єднала в собі не тільки 

інтелектуальний людський ресурс, а й сукупність напрацьованих, адаптованих до 

різнопланових катастроф алгоритмів [86]. Спеціально для випадків надзвичайних 
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ситуацій міжнародного та національного масштабів Interpol розробив 

методологічний підхід Disaster victim identification, процес якого складається з 

чотирьох окремих фаз. На першій відбувається огляд місця катастрофи, 

встановлення осіб загиблих у можливих для того випадках, визначення необхідної 

чисельності та специфікації команди, що займатиметься процесом ідентифікації, 

налагодження чіткої взаємодії з національними структурами країни, в межах якої 

сталася катастрофа, та міжнародними контролювальними та координувальними 

структурами. Друга стадія передбачає забір інформації post-mortеm, тобто об’єму 

даних, що може бути отриманий у ході дослідження тіл загиблих (ДНК, 

дерматогліфи, характеристика стоматологічного статусу, результати дентальної 

прицільної та панорамної рентгенографії). Interpol має напрацьовані рекомендації 

відносно забору матеріалу, потрібного для дослідження, залежно від фізичного 

стану тіл загиблих, враховуючи, що останні можуть бути представлені у формі 

цілісного об’єкта дослідження, фрагментованих решток без ознак незворотних змін, 

фрагментованих решток на етапі декомпозиції, решток після тотального згоряння. 

На третій фазі група дослідників займається забором можливого прижиттєвого 

матеріалу (даних клінічного стоматологічного огляду та медичних карт хворого, 

інформації від родичів та сім’ї тощо). 

Варто згадати, що врозроблений Interpol методологічний підхід Disaster Victim 

Identification, як один із базових методів, входить метод дерматогліфічної 

ідентифікації, що обумовлено його матеріальною необтяжливістю, високою 

інформативністю, а також можливістю отримати результат за короткі часові межі 

[60]. 

Усе частіше науковці починають звертати увагу на можливість використання 

дерматогліфічних візерунків людини в комплексі з іншими антропометричними та 

антропоскопічними параметрами для підвищення достовірності ідентифікаційної 

експертизи через забезпечення комплексного підходу до ідентифікації, що включає 

в себе застосування усіх можливих ідентифікаційних параметрів [148, 163, 195, 232, 

259]. Це дозволить максимально точно проводити ототожнення невідомої особи. 
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Так, Эджубов ЛГ [28] вперше проаналізував перспективу застосування 

дерматогліфічних ознак дистальних фаланг пальців рук у вивченні фенотипології 

особи. У подальшому Мазур С, провівши багатопланове дослідження пальцевої і 

долонної дерматогліфіки, визначила стійкий статистичний зв’язок між 

дерматогліфічними параметрами та фізичними, конституційними й 

зовнішньорозпізнавальними ознаками людини. Також науковець розробила нову 

модель визначення довжини тіла і статевої належності. Створила критерії 

прогностичної оцінки фізіогномічних особливостей людини, таких як форма 

обличчя, брів, колір очей, шкіри, волосся [74–75]. Для вивчення доступний цілий ряд 

наукових праць, у яких дослідженой проаналізовано стійкий кореляційний зв’язок 

між дерматогліфічними параметрами та статтю [265–268, 272, 278, 284, 289] і групою 

крові [166, 168, 282]. 

Козань НМ дослідила можливість комплексного застосування дерматогліфів 

рук та ніг, а також антропометричних та антропоскопічних ознак для забезпечення 

потреб ідентифікації, визначила етнорасову та статеву диференціацію 

дерматогліфічних параметрів, вивчила стійкі кореляційні зв’язки між зазначеними 

вище параметрами та розкрила їхній інформаційний потенціал. Розробила алгоритм 

прогнозування фенотипології невідомої особи на базі використання 

дерматогліфічних параметрів рук та ніг [62, 83]. 

 

1.3. Класифікація дерматогліфічних параметрів середніх та 

проксимальних фаланг пальців рук за літературними даними 

Дерматогліфи середніх та проксимальних фаланг пальців рук акумулюють у 

собі потужний інформаційний потенціал, що може бути використаний як 

ідентифікаційні критерії під час проведення ототожнення невідомої особи. 

Згаданівище ознаки з упевненістю можна включитив систему ідентифікувальних 

параметрів та застосовувати під час ідентифікації невідомої особи на рівні з 

дерматогліфічними параметрами дистальних фаланг, долонь та стоп й у такий 

спосіб у комплексі з іншими дерматогліфічними параметрами підтверджувати 

достовірність один одного [253, 267-268, 279-280, 284-285]. 
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Для успішного використання дерматогліфів середніх та проксимальних 

фаланг пальців рук з ідентифікаційною метою в судовій медицині виникає 

необхідність у їхній систематизації.  

Щодо класифікації папілярних малюнків середніх та проксимальних фаланг 

пальців рук, то варто відзначити, що вперше їхню неоднорідність зауважив Pincus 

(1923) [260]. Він звернув увагу на напрям папілярних ліній, локалізованих на 

середніх та проксимальних фалангах, зокрема, на 1–3-му пальцях гребені фаланг 

нахилені в ульнарному напрямку, а на 4–5-му – в радіальному. У свою чергу 

Саmmins H і Midlo C [170–171], вивчаючи папілярний рельєф середніх та 

проксимальних фаланг пальців кисті, заявили, що напрям папілярних гребенів на 

середніх і проксимальних фалангах зберігає певну закономірність: орієнтація 

папілярних гребенів на 1–3-му пальцях здійснена в проксимально-радіальному 

напрямі, а на 4–5-му пальцях –у проксимально-ульнарному. 

Папілярні візерунки середніх та проксимальних фаланг пальців рук уперше 

успішно систематизувала Ploetz-Radman M (1937) [261]. Вона їх описала та поділила 

на класи: прості (прямі, серпо-, хвиле- та дугоподібні), комбіновані (кут, кут у 

комбінації з дугою), складні (подвійний кут, подвійна дуга і кут, подвійна дуга), 

візерунки, що рідко трапляються (закриті і пероподібні), та випадкові.  

Тривалий період часу науковці, які досліджували фенотипологію папілярних 

малюнків середніх і проксимальних фаланг обох кистей, як базовий поділ 

використовували класифікацію шкірних візерунків середніх та проксимальних 

фаланг, запропоновану Ploetz-Radman M (1937).  

Угорські дослідники Gyenis G, Lada M, Papai J (1972) [194], вивчаючи 

морфологічні особливості папілярних малюнків середніх та проксимальних фаланг 

пальців рук, розширили класифікацію Ploetz-Radman M (1937). Вони деталізували її 

та доповнили новими підтипами хвилеподібні та серпоподібні візерунки, а також 

виділили новий комбінований візерунок, що раніше не траплявся. 

На теперішній час найбільш повною вважають класифікацію папілярних 

малюнків середніх та проксимальних фаланг пальців рук, запропоновану Шпак ЛЮ 

[133]. Вона розроблена із врахуванням вище зазначених класифікаційних схем та 
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внесенням деяких доповнень. Отже, до неї включений такий класифікаційний 

параметр, як орієнтація гребінцевих ліній, а саме ульнарної і радіальної (гребінцеві 

лінії направлені відповідно до мізинного або великого пальця), а також 

проксимальної і дистальної (гребінцеві лінії орієнтовані в бік проксимальної або 

дистальної міжфалангової складки). Усі відомі автору шкірні візерунки були 

систематизовані шляхом поділу їх на: класи – слабодиференційовані візерунки, 

серпи із нахилом, дуги (симетричні), комбінація дуг із нахилом (асиметричні дуги), 

подвійні дуги; комбінація подвійних дуг із нахилом (асиметричні подвійні дуги), 

хвиле-, серпоподібні дуги; пероподібний; закритий; кути; подвійні кути, комбінація 

кутів з дугами, випадкові; типи – дистальні і проксимальні; форми – ульнарні та 

радіальні.  

Незважаючи на проведену величезну роботу, пов’язану зі спробами 

систематизувати папілярні малюнки середніх та проксимальних фаланг пальців рук, 

проблематика їх класифікації залишається актуальною і вартою уваги. Тому одним 

із перспективних напрямів нашого дослідження було розробити доповнену 

класифікацію дерматогліфічних параметрів середніх та проксимальних фаланг 

пальців рук. 

Висновки до розділу 1 

Проаналізувавши все сказане вище, можна дійти висновку, що серед 

проблематики судово-медичної ідентифікації невідомої особи на сучасному етапі 

залишається багато перспективних напрямів, зокрема застосування інформаційного 

потенціалу середніх та проксимальних фаланг пальців рук, вивчення яких 

допомогло б підвищити точність ідентифікаційних експертиз. 

 

Матеріали розділу опубліковано: 

1. Kotsyubynska Yu Z. Apply of dermatogliphic method durind identification of a 

person (literature review). Судово-медична експертиза. 2016; 2: 28-32 [210]. 

2. Коцюбинська ЮЗ. Перспективи використання 3D-моделювання 

зовнішньорозпізнавальних параметрів невідомої особи. Судово-медична 

експертиза. 2019; 1: 9-11 [65]. 
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РОЗДІЛ 2 

ОБ’ЄКТИ, МАТЕРІАЛ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1. Об’єкти дослідження 

Об’єкти дослідження: антропоскопічні та антропометричні параметри, 

дерматогліфічні скани середніх та проксимальних фаланг пальців рук, отримані від 

480 осіб чоловічої (240) та жіночої (240) статі віком від 18 до 59 років, які належать 

до гуцульської, бойківської, лемківської, опільської та покутської 

етнотериторіальних груп чи не ідентифікують себе з жодною (табл. 2.1). 

 

Таблиця 2.1 

Структура досліджуваної вибірки 

 

Етнотериторіальна група Стать (кількість осіб) 

чоловіча жіноча 

гуцули 40 40 

бойки 40 40 

лемки 40 40 

покутяни 40 40 

ополяни 40 40 

контрольна група 40 40 

 

Матеріал для дослідження (антропоскопічні та антропометричні параметри, 

дерматогліфи) ми отримали впродовж 2017–2018 рр. у жителів Івано-Франківської 

області.  

Досліджувана вибірка структурована так:   

• І група: особи, що належать до чоловічої (кількість – 40 осіб) та жіночої 

(40) статі, які ідентифікують себе як представники бойківської етнотериторіальної 

групи. 
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• ІІ група: особи чоловічої (40) та жіночої (40) статі, які ідентифікують 

себе як представники гуцульської етнотериторіальної групи.  

• ІІІ група: особи, що належать до чоловічої (40) та жіночої (40) статі, які 

ідентифікують себе як представники лемківської етнотериторіальної групи.  

• IV група: особи чоловічої (40) та жіночої (40) статі, які ідентифікують 

себе як представники покутської етнотериторіальної групи. 

• V група: особи, що належать до чоловічої (40) та жіночої (40) статі, які 

ідентифікують себе як представники опільської етнотериторіальної групи. 

• VІ група: контрольна група осіб, до якої ввійшли представники 

чоловічої (40 осіб) та жіночої (40) статі, які не ідентифікують себе з жодною з 

перерахованих вище етнотериторіальних груп, проте є жителями Івано-

Франківської області. 

 

2.2. Матеріал дослідження 

2.2.1. Зовнішньорозпізнавальні ознаки людини 

У ході дослідження ми вивчали фенотипічні (антропоскопічні, 

антропометричні та дерматогліфічні) параметри. 

Антропоскопічні ознаки є неметричною (описовою) характеристикою 

зовнішніх показників людського тіла. Опис антропоскопічних параметрів переважно 

використовують для градаційної оцінки ознаки (наприклад, опис відтінку, форми 

тощо). До переліку антропоскопічних параметрів, які ми застосовували вцьому 

дослідженні, належать: колір шкіри (білий, жовтий, коричнево-жовтий, коричнево-

чорний, чорно-фіолетовий тощо), колір волосся (чорне, коричневе, темно-русяве, 

світло-русяве, руде), характер волосся (пряме, хвилясте, кучеряве), форма обличчя 

(кругле, овальне, прямокутне, трикутне, ромбоподібне), риси обличчя (середні, 

крупні, дрібні), висота лоба (середній, високий, низький), ширина лоба (середній, 

широкий, вузький), нахил (вертикальний, відхилений уперед, відхилений назад), 

вираженість лобних бугрів (середні, малі, великі), колір очей (чорні, темно-карі, 

світло-карі, блакитні, зелені, сірі, сіро-блакитні, сині, змішаного кольору), розріз 

очей (мигдалеподібний, овальний, круглий, трикутний, щілиноподібний, 
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сегментоподібний, типу рокетки, серпоподібний, з епікантусом), форма носа 

(широкий, вузький, плаский), товщина губ (широкі, вузькі, середні), виступання 

вилиць та нижньої щелепи. 

Антропометричні параметри тіла людини – це параметри, що підлягають 

метричному вимірюванню з використанням стандартизованих вимиріювальних 

інструментів. Увесь комплекс антропометрничних параметрів людини у свою чергу 

поділяють на сомато- та краніометричні. До соматометричних належать зріст, 

довжина тулуба, ширина плечей, довжина стопи, долоні, руки, ноги, до 

краніометричних – окружність голови, поздовжній та поперечний діаметр голови, 

висота лоба, обличчя, носа, виличний діаметр, верхня та середня ширина обличчя, 

бігоніальна ширина. 

 

2.2.2. Загальна характеристика дерматогліфічних параметрів середніх та 

проксимальних фаланг пальців рук 

Долонна поверхня кистей людини покрита різними комбінаціями паралельно, 

віялоподібно чи діагонально розташованих папілярних ліній, що формують 

унікальні для кожної людини дерматогліфічні візерунки, які застосовують як сталі 

ідентифікаційні критерії під час проведення судово-медичної ідентифікації 

невідомої особи.  

На долонній поверхні всіх пальців рук, окрім першого, в місці розташування 

п’ястно-фалангових і фалангових суглобів, розміщені три згинальні складки, які 

розмежовують папілярні поля, що відповідають проксимальній, середній та 

дистальній фаланзі. На І пальці обох кистей розташовані дві згинальні складки, і 

відповідно розрізняють тільки два папілярних поля, що відповідають проксимальній 

і дистальній фаланзі. Варто відзначити, що папілярне поле проксимальної фаланги 

на всіх пальцях рук обмежене п’ястно-фаланговою згинальною складкою (plica 

flexorismetacarpophalangeale) і згинальною складкою проксимальної фаланги 

(plicaflexorisproximalphalangeale). Папілярне поле середньої фаланги на всіх пальцях 

рук, за винятком І, оточене проксимальною і згинальною складками середньої 

фаланги (plica flexoris mediaphalangeale). Папілярне поле дистальної фаланги 
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обмежене дистальним краєм фаланги та згинальною складкою середньої фаланги 

(рис. 2.1). 

 

Рис. 2.1. Долонна поверхня кисті. 1 – дистальна фаланга, 2 – середня фаланга, 

3 – проксимальна фаланга, 4 –згинальна складка середньої фаланги, 5 –згинальна 

складка проксимальної фаланги, 6 – п’ястно-фалангова згинальна складка 

 

На описаних вище полях розташований гребінцевий малюнок, який є 

складним та рельєфним, сформованим чергуванням з певною періодичністю 

гребнеподібних підвищень (вис. 0,1–0,4 мм, шир. 0,2–0,7 мм), що відмежовані 

неглибокими заглибленнями (глиб. 0,1–0,3 мм).  

На відміну від дистальних фаланг, дерматогліфічний рельєф на середніх і 

проксимальних фалангах утворений бездельтовими папілярними візерунками 

(рис.2.2, 2.3).  

 

Рис. 2.2. Бездельтові дерматогліфічні параметри середніх фаланг пальців рук 
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Рис. 2.3 Дельтові дерматогліфічні параметри дистальних фаланг пальців рук 

 

Зображення папілярного візерунка на дерматогліфічному скані слід читати в 

дистально проксимальному напрямку вздовж осі фаланги пальця. Буквене 

позначення конкретного типу візерунка здійснюють шляхом використання 

абревіатури з англійського позначення із зазначенням направленості папілярних 

ліній у вигляді індекса після буквеного позначення в бік І чи V пальців (radial, ulnar), 

а також із урахуванням топографії візерунка стосовно фалангових згинальних 

складок (proximal, distal). Наприклад, хвиля радіальна (Vr), дуга дистальна (Ad) (рис. 

2.4 а, б). 

  

                                               а                              б 

Рис. 2.4 (а,б). Види направленості папілярних ліній 

 

Буквене позначення комбінованих візерунків виконують також за допомогою 

абревіатури з англійського позначення і записують через косу лінію, наприклад: 
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подвійна дуга/з нахилом (Da/L), дистальна дуга/з нахилом (L/Ad) (рис. 2.5 а, б, в) із 

відповідним позначенням орієнтації папілярних ліній. 

   

а                                  б                             в 

Рис. 2.5 (а, б, в). Комбіновані візерунки 

 

Для зручності застосування всі папілярні візерунки були згруповані за 

складністю морфологічної будови у 2 групи: прості та комбіновані (табл.2.2). 

 

Таблиця 2.2 

Типи дерматогліфічних параметрів залежно від складності  

дерматогліфічної будови 

№ 

п/п 

Прості візерунки Комбіновані візерунки 

1. Прямий (S) Дистальна дуга/з нахилом(L/Ad) 

2. З нахилом (L) Подвійна дуга (Da) 

3. Серпи дистальні (Hd) Проксимальна дуга/з нахилом (Ap/L) 

4. Серпи проксимальні (Hp) Подвійна дуга/з нахилом (Da/L) 

5. Дуга дистальна (Ad) Подвійний серп (Dh) 

6. Дуга проксимальна (Ар) Пероподібний (F) 

7. Серпоподібна дуга (Ah) Закритий візерунок (Cl) 

8. Хвиля (V) Дистальний кут (Nd) 

9.  Проксимальний кут (Np) 

10.  Подвійний кут (Dn) 

11.  Дистальна дуга/кут (Nd/Ad) 

12.  Проксимальна дуга/кут (Ap/Np) 

13.  Комбінований лінійний (L/S) 

14.  Хвиля/прямий (V/S) 

15.  Дистальна дуга/прямий (Ad/S) 

16.  Проксимальна дуга/прямий(Ap/S) 
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Найбільш морфологічно слабодиференційованими ми вважаємо прямий (S) 

(№1) візерунок, який утворений паралельно розміщеними прямими папілярними 

лініями і має серединне розташування; з нахилом (L) (№2), який також побудований 

із паралельно розміщених папілярних ліній, що мають тенденцію направленості в 

радіальний чи ульнарний бік, та хвиля (V) (№11), що може мати серединне, 

ульнарне і радіальне положення. Серпи (Hd, Hp) (№ 3,4), як і дуги (Ad, Ар) (№ 5,7) 

відповідно до орієнтації візерунка щодо фалангових згинальних складок (proximal, 

distal) поділяють на проксимальні та дистальні, а за напрямленістю папілярних ліній 

– на ульнарні і радіальні. Серпи за своєю морфологічною будовою схожі на дуги, 

проте є певна відмінність, що дозволяє диференціювати ці два типи візерунків: якщо 

хід дуги починається під кутом 450 і менше, то початок дуги видовжується. Це 

спричиняє те, що «пряма» частина дуги може займати 2/3 ширини фаланги і таким 

способом формувати «ручку серпа», а округла верхня частина загострюється й 

утворює «вершину серпа». На цю властивість також звернула увагу Шпак ЛЮ [130]. 

Особливості серпоподібної дуги (Ah) полягають у тому, що вона побудована з 

паралельно розташованих гостровершинних дугоподібно вигнутих папілярних ліній 

(графічне відображення описаних візерунків можна побачити на рис. 2.1 під 

зазначеними номерами). 

Комбіновані візерунки – це поєднання простих візерунків, морфологічні 

елементи яких можуть мати різну орієнтацію відповідно до міжфалангових складок, 

а папілярні лінії, які формують візерунки, можуть бути напрямлені в ульнарний чи 

радіальний бік (рис. 2.6 № 6, 8, 9–21; рис. 2.6 № 22–25).  

 

2.2.3. Класифікація дерматогліфічних параметрів середніх та 

проксимальних фаланг пальців рук (авторський підхід) 

Після отримання дерматогліфічних параметрів середніх та проксимальних 

фаланг пальців рук виникла необхідність у їх систематизації, тобто в поділі на класи 

і групи, що згодом полегшило нашу роботу, пов’язану з кількісним і якісним 

вивченням дерматогліфічних параметрів. На початку дослідження з метою 

систематизації дерматогліфічних параметрів було використано класифікаційну 
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схему, запропоновану Шпак ЛЮ (2003) [133]. Згідно із цією класифікацією, 

розрізняють 22 типи папілярних візерунків (рис. 2.6). Папілярні малюнки 

дистальних і проксимальних фаланг пальців рук поділяють на: 1) прямий (S); 2) з 

нахилом (L); 3) серпи дистальні (Hd);4) серпи проксимальні (Hp); 5) дуга дистальна 

(Ad); 6) дистальна дуга/з нахилом(L/Ad); 7) дуга проксимальна (Ар); 8) 

проксимальна дуга/з нахилом (Ap/L); 9) подвійна дуга (Da); 10) подвійна дуга/з 

нахилом (Da/L); 11) хвиля (V); 12) подвійний серп (Dh); 13) пероподібний (F); 14) 

серпоподібна дуга (Ah); 15) закритий візерунок (Cl); 16) дистальний кут (Nd); 17) 

проксимальний кут (Np); 18) подвійний кут (Dn);19) дистальна дуга/кут (Nd/Ad); 20) 

проксимальна дуга/кут (Ap/Np); 21) випадкові.  

 

 
1                     2                  3                   4                     5                    6      

 
 7    8                    9                  10                 11                 12 

 
    13                 14                  15                  16                   17                18       

 
                                          19                   20                  21  

Рис. 2.6. Класифікація шкірних візерунків за Шпак ЛЮ 
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Шпак ЛЮ [133] також запропонувала всі дерматогліфічні візерунки розділити 

на класи, типи та форми. Вона виділила 14 класів візерунків: слабко 

диференційовані; серпи із нахилом; дуги симетричні/асиметричні; подвійні дуги, 

асиметричні подвійні дуги; хвиля; серпоподібні дуги; пероподібні; закриті; кути; 

подвійні кути; поєднання кутів з дугами і випадкові візерунки; а також ульнарну та 

радіальну форми за напрямком ходу папілярних ліній та дистальні і проксимальні 

типи.  

      
                 1                   2                   3                   4                    5                       6 

      
           7                   8                    9                   10                  11               12 

      
           13             14                   15                 16                  17                18 

   
                                     19                     20                   21 

Рис. 2.7. Скани дематогліфів середніх та проксимальних фаланг пальців рук 
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На рис. 2.7 представлено скани дерматогліфів, отримані в ході проведення 

нашого дослідження, які пронумеровані відповідно до графічних зображень на рис. 

2.6 і відповідають зазначеній вище класифікації дерматогліфічних параметрів 

середніх та проксимальних фаланг пальців рук. 

Проте під час дослідження виявилося, що класифікація шкірних візерунків, 

запропонована Шпак ЛЮ (2003), є неповною, тому виникла потреба в її 

удосконаленні шляхом додавання нових класів візерунків. Зокрема, ми встановили, 

що на рівні з іншими візерунками трапляються складні комбіновані візерунки, а 

саме поєднання таких простих лінійних візерунків, як прямий (S) і з нахилом (L), а 

також комбінація хвилі (V) та прямого (S) візерунків, дуги дистальної, 

проксимальної (Ad, Ap) і прямого (S) візерунків. Їх немає у класифікації Шпак ЛЮ 

(2003) [133]. Тому було вирішено додати ці типи візерунків до класифікації, а саме 

комбінований лінійний (L/S), хвиля/прямий (V/S), дистальна дуга/прямий (Ad/S) та 

проксимальна дуга/прямий (Ap/S), які можуть бути ульнарно та радіально 

орієнтованими (рис. 2.8, 2.9). Також у ході дослідження встановлено, що візерунок 

хвиля (V) може бути ульнарно- та радіально орієнтованим або ж мати серединне 

розміщення. Ці локалізації будуть позначатися Vu, Vr, Vm. 

 

 
                         22                 23a              23 б                24              25 

 

Рис. 2.8. Дерматогліфи середніх та проксимальних фаланг пальців рук 
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                     22                    23a                  23 б                    24                        25 

Рис. 2.9. Дерматогліфічні скани середніх та проксимальних фаланг пальців рук 

 

2.3. Методи дослідження 

2.3.1. Методи отримання антропометричних та антропоскопічних 

параметрів 

Антропоскопічні (описові) параметри ми отримували шляхом візуального 

оцінювання та відмітки описових параметрів у спеціально створених анкетах (див. 

додаток Г). Анкети структуровані таким чином, що містили запитання про стать, вік, 

етнотериторіальну належність, колір шкіри, волосся та очей, форму та риси обличчя, 

лоба та лобних бугрів, розріз очей, форму носа, вилиць та нижньої щелепи. Також у 

цю анкету внесено антропо- та краніометричні показники. До їх переліку входили: 

зріст, довжина стопи та кисті, довжина руки та ноги, довжина тулуба, ширина 

плечей, поперечний та поздовжній діаметри голови, окружність голови, висота лоба, 

верхня та середня ширина обличчя, виличний діаметр, бігоніальна ширина та висота 

носа.  

Антропометричні показники ми отримували за допомогою стандартизованих 

вимірювальних методик. Усі антропометричні заміри особи проводили у 

вертикальному (стоячому положенні). Зокрема, зріст людини вимірювали, 

використовуючи металевий антропометр Мартіна Р; довжину тулуба, ширину 

плечей, довжину руки та ноги, окружність голови – за допомогою сантиметрової 

стрічки, а поперечний та повздовжній діаметри голови, висоту лоба, обличчя, 

верхню та середню ширину обличчя, виличний діаметр, бігоніальну ширину та 

висоту носа – за допомогою ковзного циркуля. 
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2.3.2. Цифровий метод отримання дерматогліфів середніх та 

проксимальних фаланг пальців рук 

Для отримання сканів дерматогліфів ми використовували електронний сканер 

Futronic’s FS80 USB 2.0, який забезпечив високу якість одержаних пальцевих 

відбитків, що в подальшому значно полегшило проведення якісних та кількісних 

обрахунків і високу ймовірність правильних результатів. 

Сканер Futronic’s FS80 USB 2.0 (рис. 2.10) створений із застосуванням 

передових технологій, а саме CMOS-сенсора і точної оптичної системи, що 

забезпечує отримання високоякісного скану папілярного малюнка. Він сумісний з 

усіма сучасними операційними системами (Windows, Linux, MAC OS, Android), для 

його підключення достатньо стандартного USB-порту. Необхідне для повноцінного 

функціонування сканера програмне забезпечення може бути встановлене за 

допомогою компакт-диска або через завантаження з вебсайту виробника. Сканер 

здатний захоплювати відбитки пальців і створювати зображення 480х320 пікселів 

(500 DPI). Розмір вікна сканування 16х24 мм, товщина скла 14 мм, що підтверджує 

його надійність і надає йому переваги над будь-якими іншими датчиками 

напівпровідникового типу для зняття відбитків пальців. Сканер може 

використовуватися для зняття пальцевих відбитків не тільки дистальних фаланг, ай 

середніх і проксимальних.  

 

Рис. 2.10. Сканер Futronic’s FS80 USB 2.0 

 

Для зняття зображень сканер використовує чотири різнонапрямлені 

інфрачервоні LED-лампи, які автоматично змінюють інтенсивність випромінювання 
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залежно від характеристик сканованого пальця (мокрий, сухий, забруднений тощо), 

щоб оптимізувати якість зафіксованого зображення.  

Програмне забезпезпечення, що йде в комплекті зі сканером, дозволяє в разі 

потреби інвертувати кольори скану. Ця функція шляхом підвищення чіткості 

зображення здатна полегшити роботу дослідника, пов’язану із вивченням якісних і 

кількісних показників дерматогліфів (рис. 2.11). 

 

Рис.  2.11. Інвертація кольорівдерматогліфічних сканів 

 

Зображення, отримані за допомогою сканера Futronic FS80, зазвичай високої 

якості і дозволяють проводити якісне і кількісне вивчення елементів папілярного 

малюнка. Але внаслідок пошкоджень шкірного покриву досліджуваних пальців, 

помилок оператора та інших непередбачуваних випадків виникає потреба в 

додатковій обробці зображень. 

Для покращення якості зображень ми використовували Fingerprintidentification 

algorithm (FIA). Основним завданням цього програмного забезпечення є 

перетворення растрового зображення у векторне. Під частакого перетворення часто 

можна припуститися помилок, пов’язаних із неправильною інтерпретацією даних 

піксельної матриці. У цьому випадку вибір алгоритму (чи програмного засобу), який 

підходить саме для обробки зображень, одержаних з папілярних малюнків, є 

надзвичайно важливим, оскільки мінімізує імовірність помилок під час 

опрацювання дерматогліфічних сканів (рис. 2.12). 
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Рис. 2.12. Перетворення растрового зображення у векторне 

У ході дослідження дерматогліфів середніх та проксимальних фаланг пальців 

рук ми вираховували такі індекси:  

• Гребінцевий рахунок – сумарна кількість папілярних ліній на 

дерматогліфічному скані. 

• Співвідношення кількості ульнарних візерунків до радіальних (окремо 

для середніх і проксимальних фаланг обох рук) – співвідношення гребінцевого 

рахункуульнарноорієнтованих візерунків до радіальноорієнтованих.  

• Співвідношення комбінованих візерунків до простих – розраховувалося 

для досліджуваної групи з урахуванням етнотериторіальної та статевої 

належності. 

 

2.3.3. Статистичний аналіз 

Для оцінки зв’язків між змінними використано різні методи одномірного та 

багатомірного статистичного аналізу. Усі дані, отримані в ході дослідження, 

записано в цифровому форматі за допомогою таблиць Microsoft Excel на базі 

операційної системи Windows. Також у цих таблицях проведено структурування 

даних. Статистичні обрахунки здійснено за допомогою програмного пакету 

STATISTICA 12 for Windows (Ліцензія № ZZS9990000099100363DEMO-L).  

Серед застосованих статистичних методів основними були: t-критерій 

Ст’юдента, дискримінантний та дисперсійний аналіз, дерева класифікації, Tukey 

HSD test, побудова штучних нейронних мереж.  



56 

Під час початкової обробки даних було проведено їх перевірку на 

нормальність розподілу. Для всіх груп та вибірок визначено середнє арифметичне 

значення )X( , середню квадратичну похибку середнього арифметичного (
X

S ) та 

середнє квадратичне відхилення (δ). Для статистичної оцінки зв’язку (кореляції) 

дерматогліфічних ознак з іншими параметрами використано кореляційний аналіз 

Пірсона [175], який у результаті дозволив отримати кореляційні матриці, що 

кількісно показали зв’язки між змінними. 

Одним з найважливіших і найбільш універсальних статистичних методів, що 

був використаний у роботі, є дисперсійний аналіз (ANOVA). Цей тип аналізу дає 

можливість виявляти відмінності між середніми проявами змінних, дозволяє 

оцінити вплив змінної на фактор, тобто на категоріальну змінну. У нашому 

дослідженні переважно був застосований однофакторний дисперсійний аналіз для 

незалежних вибірок.  

Важливе місце серед методів займає дискримінантний аналіз, під час якого 

отримано функції класифікації, за допомогою яких одержано прогнозовані значення 

категоріальної змінної. 

У нашому дослідженні ми застосовували нейромережеве прогнозування. 

Штучна нейронна мережа (англ. Artificial neural network (ANN)) – це математична 

модель, яка за своєю структурою схожа на нервову систему людини. Так само як і 

людина, ANN може навчатися та узагальнювати знання. Саме тому її відносять до 

штучного інтелекту. ANN надзвичайно широко застосовують у всіх галузях науки і 

техніки. Існує багато різних її видів, які концентрують свою увагу на вирішення 

певних задач.  

Загалом ANN – це система з’єднаних та взаємодіючих між собою процесорів 

(нейронів). Нейрон (базовий елемент ANN) – це простий обчислювальний процесор, 

який може сприймати, обробляти та передавати інформацію. Під час об’єднання 

великого числа нейронів в одну мережу система може розв’язувати нетривіальні 

задачі. Нейрони в ANN об’єднуються в шари (рис. 2.13): вхідний шар (сукупність 

нейронів, які приймають інформацію), прихований шар (сукупність нейронів, що 

оброблять інформацію) та вихідний шар (нейрони якого виводять результат). 
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Рис. 2.13. Структура штучної нейронної мережі 

 

Під час роботи нейрони оперують числами. Зазвичай ці числа перебувають у 

діапазоні [0,1] або [-1,1]. У кожного нейрона є два параметри: вхідні дані (input data) 

та вихідні дані (output data). У поле вхідних даних заноситься сумарна інформація зі 

всіх нейронів попереднього шару. Після отримання даних інформація 

нормалізується за допомогою функції активації f(x), після чого вона потрапляєв 

поле вихідних даних. Варто зазначити, що для вхідного шару нейронів вхідна 

інформація рівна вихідній (input = output). 

Усі нейрони об’єднуються в мережу за допомогою синапсів (рис. 2.14,Wi, Wj). 

Синапс – це зв’язок між двома нейронами, який характеризується вагою синапсів 

(weight of synapse) [247]. Завдяки вазі синапсу вхідна інформація змінюється при 

передачі від одного до іншого нейрона. На рис. 2.14 відображено, як вага синапсу 

може змінювати дані на прикладі кольорів. Під час обробки вхідних даних буде 

отримано результат, у якому найважливішу роль зіграє синапс з найбільшою вагою. 

Сукупність усіх ваг синапсів нейронів дозволяє системі приймати рішення. Залежно 

від складності завдання кількість нейронів та шарів може сильно змінюватися. 
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Рис.2.14. Залежність результату обробки даних нейроном від ваги синапсів на 

прикладі змішування кольорів 

 

Іншим важливим елементом штучної нейронної мережі є функція активації 

(activation functions [279]). Функція активації – це функція, яка нормалізує вхідні 

дані (тобто дозволяє інтерпретувати дані у вигляді чисел, що належать діапазону 

[0,1]). У функції активації для визначення вихідних даних їх загальна сума та сума 

вагових коефіцієнтів порівнюється з деяким порогом. Якщо сума є більшою за 

значення порога, то елемент обробки генерує сигнал, в іншому разі сигнал не 

генерується (або генерується гальмівний сигнал) [285]. Найчастіше на практиці 

використовується функція вигляду сигмоїди (рис. 2.15). Важливою рисою сигмоїд є 

неперервність функцій та їх похідних. 

 
 

Рис 2.15. Нелінійна функція активації, яка наближує мінімальне та 

максимальне значення в асимптотах 
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Для того щоб ANN могла працювати, її потрібно спочатку навчати. Навчання 

зазвичай проходить на базах даних з відповідними вхідними та результативними 

показниками. База даних складається з уже відомих випадків та висновків. Дані 

можуть бути як числовими, так і нечисловими. У разі використання нечислових 

даних їх треба структурувати за певними категоріями.  

Базова ідея навчання штучної нейронної мережі полягає в порівнянні вихідних 

даних з еталонними (на початку навчання ваги розставляються випадковим чином, а 

в процесі корегуються для досягнення близької відповідності між бажаними та 

отриманими даними). Цей процес вимагає досить багато часу та великих 

обчислювальних ресурсів. Для ефективного навчання штучної нейронної мережі 

потрібна велика кількість вхідних даних, які будуть містити всю необхідну 

інформацію про досліджувані групи. Чим більша кількість вхідних даних, тим 

точнішим є прогноз нейромережі, побудованої на них. 

Для створенняштучних нейронних мереж у роботі був використаний 

програмний пакет STATISTICA [Neural Networks in Statistica Program: http: 

//www.statsoft.com/textbook/neural-networks/]. Вхідні дані ми вносили та групували у 

програмному продукті Excel (рис. 2.16).  

 

 

Рис.2.16. Вхідні дані для побудови нейромереж 

 

Після опрацювання вхідні дані переносилися у програму STATISTICA.  

http://www.statsoft.com/textbook/neural-networks/
http://www.statsoft.com/textbook/neural-networks/
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Рис. 2.17. Вхідні дані та налаштування для навчання штучної нейронної 

мережі 

 

Цільовою категорією для наших досліджень є етнотериторіальна належність. 

Неперервними вхідними змінними виступають дерматогліфічні параметри середніх 

та проксимальних фаланг пальців рук (S, Lu, Lr, Hdu, Hdr). Дослідження 

проводилися окремо для середніх та проксимальних фаланг пальців рук із 

врахуванням статевої та етнотериторіальної диференціації. 

Навчання нейромережі здійснюється на базі вибірки «train», яка генерується 

випадковим чином з наявних елементів загальної вибірки. Для аналізу результатів 

роботи нейромережі формується контрольна підвибірка «test», на якій отримані 

алгоритми та залежності перевіряються (рис. 2.17). 

Підвибірки обиралися за класичним співвідношенням: 70 % – навчальна, 15 % 

– контрольна, 15 % – тестова. Функціями активації для прихованих та вихідних 

нейронів стали логістична, гіперболічна, експонента (Logistic, Tanh, Exponential). 

Важливими параметрами, вибраними під час побудови ANN на базі STATISTICA, є: 

кількість прихованих нейронів – від 20 до 50, затухаюча регуляризація ваги 

нейронів (weight decay)– від 0,001 до 0,01 (для прихованих шарів), кількість мереж 

для навчання – 20. Внаслідок навчання отримано набір із нейромереж з різними 
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показниками продуктивності. Для подальшої роботи треба вибрати одну з мереж з 

найкращими показниками, у нашому випадку – це MLP 27-44-6 (рис. 2.18). 

 

 
 

Рис. 2.18. Набір нейромереж із різними архітектурами та даними 

продуктивності навчання 

 

Позначення MLP 27-44-6 означає, що в мережі використовуються 27 вхідних, 

44 прихованих та 6 вихідних нейронів (табл. 2.3). 

Таблиця 2.3 

Нейромережі, побудовані на базі моделі ANN, з уточнювальними даними 

Summary of active networks (ALLSpreadsheetMFF)

Index Net. name Training
perf.

Test perf. Training
algorithm

Hidden
activation

Output
activation

1 MLP 27-37-6 84,52381 75,00000 BFGS 39 Tanh Tanh

2 MLP 27-22-6 82,14286 72,22222 BFGS 32 Logistic Identity

3 MLP 27-44-6 92,26190 75,00000 BFGS 86 Tanh Exponential

4 MLP 27-41-6 80,35714 66,66667 BFGS 29 Identity Tanh

5 MLP 27-38-6 83,92857 69,44444 BFGS 36 Exponential Tanh
 

 

Для коректного вибору результатної мережі варто також звернути увагу не 

тільки на тестову продуктивність, але й на матрицю помилок. Для цього формується 

матриця довірчих рівнів (confidence lavels) в усіх вибірках. Як видно з рис. 2.19, 

червоним виділено неправильне прогнозування категорії. 
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Рис.2.19. Довірчі рівні отриманої нейромережі 

 

Також досить корисним є аналіз важливості (sensitivity analysis) змінних, які 

входять до нашої нейромережі. Так, для цього дослідження можна стверджувати, що 

ознаки Fu, NdNr та Adu є більш значущими в прогнозуванні, ніж Vms. Тому в 

подальшому, коли моделі будуть змінюватися, більшу увагу слід звертати саме на ці 

ознаки. 

У результаті отримана нейромережа представляє собою математичну модель, 

яку можна реалізовувати різними способами за допомогою програмного коду різних 

мов програмування. У нашій роботі нейромережі реалізовувалися за допомогою 

однієї з трьох головних мов програмування – Java. Згенерований у STATISTICA код 

інтегрувався в середовище розробки Java IDE –Intelli J IDEA [https: 

//www.jetbrains.com/idea/documentation/]. Для практичної роботи цієї нейромережі у 

програму потрібно надіслати значення вхідних змінних (S, Lu, Lr, Fu, NdNr…). 

Після опрацювання вхідних даних з масиву можливих категоріальних відповідей 

буде вибране найбільш прийнятне значення (у нашому випадку – «гуцули», 

«бойки», «лемки»…), після чого на виході отримаємо текстовий рядок (String) з 

відповідним значенням. Для покращення рівня прогнозування були побудовані різні 

нейромережі, які опрацьовували тільки свою частину вхідних даних. У загальному 

схема роботи програми подана на рис. 2.20. 
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Ця схема є ядром фунціоналу програми, призначеної для прогнозування 

етнотериторіальної належності за дерматогліфічними параметрами пальців рук. Для 

покращення фунціоналу програми, а також для полегшення вводу даних був 

розроблений користувацький графічний інтерфейс (GUI). Програма Dermatoglyphics 

For Prediction 2.0 (DFP 2.0) складається з ядра, базованого на штучних нейронних 

мережах, та оболонки, створеної переважно за допомогою класів javafx.application.*, 

javafx.stage.*, java.awt.* а також класів,що входять у Java Development Kit 1.8 [https: 

//www.oracle.com/index.html]. Графічний інтерфейс програми створений за 

допомогою Java FX. Цей фреймворк дозволяє реалізувати графічну оболонку 

основного коду, а також він є мультиплатформенним (програми, написані із 

застосуванням Java FX, можуть працювати на різних операційних системах) [https: 

//docs.oracle.com/javase/8/javafx/get-started-tutorial/jfx-overview.htm]. Дизайн 

програми відповідає стандартам Material Design завдяки використанню бібліотеки J 

Foenix [http: //www.jfoenix.com/documentation.html]. 
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Рис. 2.20. Блок-схема роботи програми для прогнозування етнотериторіальної 

належності 

 

Для активації програми (DFP) потрібно просто запустити виконуваний файл 

DFP.exe (тобто програму не треба окремо інсталювати). У головному вікні програми 

обираємо відповідні випадні меню та вносимо в них вхідні дані невідомої особи. За 

недостатньої кількості вхідних даних програма вкаже на помилку введення. Після 

введення даних потрібно натиснути Submit. Програма опрацює дані і в окремому 

вікні видасть категорію (етнотериторіальну належність тощо), до якої належить 

невідома особа, ймовірність правильної класифікації і т.д. Як видно з опису, робота 
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з програмою (DFP) не потребує особливих навиків, є дуже швидкою (за рахунок 

того, що вся класифікація була проведена під час навчання нейромережі). Програма 

займає надзвичайно мало місця (< 5 mb) і може бути записана на будь-який 

сучасний носій чи навіть переслана в електронному листі. 

 

Рис. 2.21. Скріншот головного вікна програми DFP 

Ще одним статистичним методом, який ми застосовували, був «Дерева 

класифікації». Він дозволяє прогнозувати належність спостережень чи об’єктів до 

того чи іншого класу категоріальних змінних залежно від значень однієї чи 

декількох предикторних змінних. Побудова дерев класифікації – це один з базових 

методів під час проведення «отримання даних» (Data Mining) та машинного 

навчання. 

 

Рис. 2.22. Схематичне зображення методу «Дерево класифікації» [https: 

//machinelearningmastery.com/classification-and-regression-trees-for-machine-learning/] 

https://machinelearningmastery.com/classification-and-regression-trees-for-machine-learning/
https://machinelearningmastery.com/classification-and-regression-trees-for-machine-learning/
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Згаданий вище метод тісно пов’язаний з такими більш традиційними 

методами, як дискримінантний аналіз, кластерний аналіз, непараметрична 

статистика і нелінійне оцінювання, а його результативність не поступається 

традиційним методам.  

Підсумкове дерево класифікації може бути дуже складним для сприймання й 

оцінювання, проте застосування спеціальних графічних процедур дозволяє 

спростити інтерпретацію результатів. Ці лінії дають можливість зорієнтувати, до 

якої з термінальних вершин дерева класифікації належить більшість спостережень з 

високим рівнем відгуку. Отже, графічна оцінка полегшує інтерпретацію результатів 

для користувача. 

У нашому випадку дерева класифікації будуються для прогнозування значень 

категоріальної змінної етнотериторіальна належність на базі даних 

антропоскопічних (описових) параметрів. На рис. 2.22 зображено дерево 

класифікації, побудоване для визначення етнотериторіальної належності чоловіків 

за антропоскопічними параметрами. Для того щоб використати це дерево 

класифікації, потрібно пройти по його відгалуженнях, підставляючи у відповідних 

моментах відомі дані.  

Так, наприклад, припустимо, що в нас є невідома особа з такими ознаками, як 

тонкі губи та світло-русий колір волосся. Підставляючи значення для губ у першому 

розгалуженні, ми переходимо на ліву гілку, тобто губи тонкі – лемки або контрольна 

група; колір волосся світло-русий – значить невідома особа, ймовірно, лемко. Отже, 

можна швидко визначити належність невідомої особи. Звісно, цей метод не є 

єдиним і не дає абсолютно точних результатів, та все ж він простий і ефективний у 

комплексі з іншими статистичними методами. 

 

Результати цього розділу представлені: 

1. Kozan NM, Kotsyubynska Yu Z. Methods to improve the input images in 

fingerprinting. Modern european researches. 2016; 3: 79-83 [220]. 

2. Kotsyubynska Yu Z. Systematization of dermatoglyphics patterns medium 

and proximal phalanges of fingers. Судово-медична експертиза. 2017; 1: 91-4 [213]. 
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медичний вісник. 2013; 17(3): 82-3 [67]. 
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ході дерматогліфічного дослідження. В: Рожко ММ, редактор. Тези 86-ї науково-

практичної конференції студентів та молодих вчених із міжнародною участю 

«Інновації в медицині»; 2017 Берез 23–24; Івано-Франківськ; 2 017. с. 111 [68]. 

7. Kotsyubynska Yu Z. Improved classification of skin patterns of middle and 

proximal of phalanges of fingers of hands. В: Кривда ГФ, редактор. Збірник матеріалів 

науково-практичної конференції з міжнародною участю; 2017 Червн. 15–16; Одеса; 

2017. с. 156-9 [212]. 

8. Козань НМ, Коцюбинська ЮЗ, Зеленчук ГМ. Удосконалення методики 

дерматогліфічних досліджень при судово-медичній ідентифікації особи. М-ли 15th 

International conference «Science and society»; 2019 8th November; Hamilton, Canada; 

2019. р. 365-70 [58]. 
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РОЗДІЛ 3 

ДЕРМАТОГЛІФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СЕРЕДНІХ ТА 

ПРОКСИМАЛЬНИХ ФАЛАНГ ПАЛЬЦІВ РУК В 

ЕТНОТЕРИТОРІАЛЬНИХ ТА СТАТЕВИХ СУКУПНОСТЯХ 

 

3.1. Частота поширеності дерматогліфічних візерунків середніх та 

проксимальних фаланг пальців рук у представників різних 

етнотериторіальних та статевих груп 

3.1.1. Особливості гребінцевого малюнка середніх та проксимальних 

пальців рук в осіб жіночої статі різних етнотериторіальних груп 

Серед дерматогліфів, отриманих від 240 жінок, які проживають на території 

Івано-Франківської області та належать до різних етнотериторіальних груп 

(гуцульської, бойківської, лемківської, опільської, покутської та контрольної), було 

виділено 50 типів папілярних візерунків, які розташовані на середній (MPh) та 

проксимальній (PPh) фалангах. Ці дерматогліфи внесено у відповідні таблиці для 

подальшої статистичної обробки, яку проведено за допомогою програмного 

забезпечення Excel та STATISTICA 12 (рис. 3.1). 

Для вихідних даних, одержаних від осіб жіночої статі різних 

етнотериторіальних груп, здійснено перевірку типу розподілу даних, які приймає 

змінна, що забезпечило подальший коректний статистичний аналіз даних. Перевірку 

на нормальність проведено для того, щоб виявити тип розподілу даних у змінних, 

адже якщо вони розподілені нормально, то це дозволяє в подальшому 

використовувати параметричні методи аналізу, такі як t-критерій Ст’юдента, 

ANOVA та ін. 

Для перевірки на нормальність еталонним вважається критерій Шапіро – 

Вілка (Shapiro – Wilk). Для уточнення результатів також було використано критерій 

узгодженості Колмогорова – Смирнова та графічний аналіз. 
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Рис. 3.1 Дерматогліфи осіб жіночої статі різних етнотериторіальних груп на 

етапі статистичного опрацювання 

Нульова гіпотеза для цих критеріїв свідчить, що розподіл даних не є 

нормальним (альтернативна говорить протилежне). Під час оцінки даних прийнято 

вважати, що для критерію Шапіро – Вілка при рівні p, більшому за 0,05, нульова 

гіпотеза відкидається, для критерію Колмогорова–Смирнова вона відкидається при 

значенні р, більшому за 0,2. Результати оцінки нормальності також перевірено 

графічним методом. 

Як видно з рис. 3.2, критерій Шапіро – Вілка дорівнює 0,92. Це означає, що з 

імовірністю 92 % розподіл є нормальним. При цьому p > 0,05 (а саме р=0,28), а це 

свідчить про те, що нульова гіпотеза про відсутність нормального розподілу даних 

може бути відкинута.  

Перевірка на нормальність інших пар змінних (категорія – дерматогліфічна 

ознака) показує подібні результати критерію Шапіро – Вілка, значення яких 

коливаються в межах 0,70–0,95. Уточнювальний (контрольний) критерій 

Колмогорова – Смирнова підтверджує наше припущення про нормальність 

розподілу, адже р-рівень цього критерію більший за 0,2.  
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Етнос=Opillia

Histogram: MF ApNu

K-S d=,14784, p>,20 ; Lilliefors p>,20

Shapiro-Wilk W=,92888, p=,260231
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Етнос=Hutsul

Histogram: MF Cl

K-S d=,13594, p>,20 ; Lilliefors p>,20
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Рис. 3.2. Гістограми розподілу даних змінних ApNu (ополяни) та Cl (гуцули) 

серед осіб жіночої статі 

Серед досліджуваних дерматогліфів, розташованих на MPh та PPh пальців рук 

жінок, були виділені такі дерматогліфічні критерії: 

• на MPh: Hpu, Hpr, Adsu, Adsr, АрNsu, АрNsr, Ladu, Ladr, ApLu, 

DaLu, DaLr, Vr, Dhu, Dhr, Ahu, Ahr, NdNu, NdNr, Npu, Npr, Dn, NdAdu, NdAdr, 

ApNpu, ApNpr, Ac, Vms, Vus, Vrs, Vml, Vul, Vrl; 

• на PPh: Hpu, Hpr, Adu, Adr, Adsu, Adsr, ApNu, АрNsu, АрNsr, 

DaLu, DaLr, Ahu, Ahr, Fu, NdNu, NdNr, Npu, Npr, Dn, NdAdu, NdAdr, ApNpr, 

Ac, Vus, Lsr, Vml, Vul, Vrl. 

Зазначені параметри мали дуже малий відсоток прояву, тому не входили в 

основний блок досліджень. Прояв цих дерматогліфічних ознак та їхній зв’язок з 

етнотериторіальною належністю, антропометричними та антропоскопічними 

папраметрами досліджувались окремо.  

У ході порівняння середніх значень було встановлено, що статистично 

достовірно (р<0,05) вибірка FH відрізняється від інших досліджуваних груп 

найбільшою частотою поширеності на середній фаланзі такого дерматогліфічного 

параметру, як Cl. Також з достатньо високою частотою у представниць цієї групи 

траплялися Vm, Fu, Fr, що відрізняє їх від усіх досліджуваних груп, окрім Покуття 

(рис. 3.3 в, г). 
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Рис. 3.3 (а, б, в, г, д). Розподіл різних типів візерунків на середніх фалангах в 

осіб жіночої статі різних етнотериторіальних груп 
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Щодо PPh, то визначальними були такі дерматогліфічні параметри, якVus, Vrs, 

ApLr, ApLu (рис. 3.4 б, д). 

У FL на середніх фалангах найчастіше траплялися Lsu, Lsr (рис. 3.3 д), на 

проксимальних–Ladu, Ladr (рис. 3.4 б). 

Щодо FB, то головними для них на MPh є ознаки Adu, Adr (рис. 3.4 а), а на 

PPh – Dhu, Dhr. З достатньо високою частотою у представниць цієї групи 

траплялися Hdu, Hdr, що також відрізняє їх від усіх досліджуваних груп, окрім 

Опілля (рис. 3.4 а, в). 

FO відрізнялися від усіх інших досліджуваних груп найбільшою частотою 

поширеності на MPh таких дерматогліфічних ознак, як ApNu, ApNr, Hdu, Hdr (рис. 

4.3 а, б). Серед дерматогліфічних параметрів, які переважали на PPh, були 

відповідно ApNr, ApNu, Ac (рис. 3.4 г, д). 

FP характеризуються найбільшою частотою поширеності на MPh пальців рук 

таких дерматогліфічних параметрів, як Vm, Fr, Fu (Рис. 3.3 в, г) і відповідно на PPh 

пальців рук – Vm, Vms (рис. 3.4 д). 

Відбір факторних дерматогліфічних параметрів здійснено за допомогою 

використання таких статистичних методів, як дискримінантний аналіз та ANOVA. 

За допомогою дисперсійного аналізу ми виявляли відмінності між середніми 

значеннями змінних. Вибір цього методу обумовлено тим, що він дозволив оцінити 

вплив змінної на фактор (категоріальну змінну, якою в нашому випадку є 

етнотериторіальна належність). Залежно від типу даних та їх розподілу є різні 

підвиди ANOVA. Ми використали однофакторний дисперсійний аналіз для 

незалежних вибірок, а також забезпечили одну з головних вимог тесту – рівність 

дисперсії у групах, тобто нормальний розподіл змінних. У ході виконання тесту 

ANOVA ми з’ясували, що у всіх категіоріальних групах (етнотериторіальні групи) є 

суттєві відмінності у прояві змінних (р-рівень менший 0.05).  
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Рис. 3.4 (а, б, в, г, д). Розподіл різних типів візерунків на проксимальних 

фалангах в осіб жіночої статі різних етнотериторіальних груп 
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У табл. 3.1 та 3.2 наведено результати тесту ANOVA для жінок різних 

етнотериторіальних груп (MPh та PPh).  

Таблиця 3.1 

Результати ANOVA для жінок різних етнотериторіальних груп (MPh) 

Analysis of Variance 
Marked effects are significant at p < ,05000

Variable

SS
Effect

df
Effect

MS
Effect

SS
Error

df
Error

MS
Error

F p

MF S

MF Lu

MF Lr

MF Hdu

MF Hdr

MF Hpu

MF Hpr

MF Adu

MF Adr

MF Adsu

MF Adsr

MF АрNu

MF АрNr

MF АрNsu

MF АрNsr

MF Ladu

MF Ladr

MF ApLu

MF ApLr

MF DaN

MF DaLu

MF DaLr

MF Vu

MF Vr

MF Vm

MF Dhu

MF Dhr

MF Ahu

MF Ahr

MF Fu

MF Fr

MF Cl

MF NdNu

MF NdNr

MF Npu

MF Npr

MF Dn

MF NdAdu

MF NdAdr

MF ApNpu

MF ApNpr

MF AC

MF Vms

MF Vus

MF Vrs

MF Lsu

MF Lsr

MF Vml

MF Vul

MF Vrl

4,75000 5 0,950000 159,6500 234 0,682265 1,39242 0,227855

2,58333 5 0,516667 203,3500 234 0,869017 0,59454 0,704171

1,67083 5 0,334167 165,1250 234 0,705662 0,47355 0,795799

8,63333 5 1,726667 87,3000 234 0,373077 4,62818 0,000478

7,37083 5 1,474167 90,0250 234 0,384722 3,83177 0,002349

0,00000 5 0,000000 0,0000 234 0,000000

0,00000 5 0,000000 0,0000 234 0,000000

24,63333 5 4,926667 62,7000 234 0,267949 18,38660 0,000000

35,42083 5 7,084167 78,8750 234 0,337073 21,01674 0,000000

0,65000 5 0,130000 12,7500 234 0,054487 2,38588 0,038994

0,33333 5 0,066667 3,6000 234 0,015385 4,33333 0,000864

37,58333 5 7,516667 62,1500 234 0,265598 28,30088 0,000000

32,57083 5 6,514167 80,4250 234 0,343697 18,95325 0,000000

0,08750 5 0,017500 2,8750 234 0,012286 1,42435 0,216197

1,02083 5 0,204167 9,4750 234 0,040491 5,04222 0,000208

0,08750 5 0,017500 4,8750 234 0,020833 0,84000 0,522491

2,67083 5 0,534167 26,1250 234 0,111645 4,78450 0,000349

2,68750 5 0,537500 33,2750 234 0,142201 3,77986 0,002604

5,03750 5 1,007500 37,5250 234 0,160363 6,28261 0,000017

40,47083 5 8,094167 64,0250 234 0,273611 29,58274 0,000000

0,42083 5 0,084167 6,3750 234 0,027244 3,08941 0,010135

0,08333 5 0,016667 1,9000 234 0,008120 2,05263 0,072220

2,93333 5 0,586667 65,0500 234 0,277991 2,11038 0,064992

2,62083 5 0,524167 49,7750 234 0,212714 2,46419 0,033655

6,82083 5 1,364167 75,4750 234 0,322543 4,22941 0,001063

0,70000 5 0,140000 19,9500 234 0,085256 1,64211 0,149680

0,53750 5 0,107500 8,1250 234 0,034722 3,09600 0,010006

0,47083 5 0,094167 6,3250 234 0,027030 3,48379 0,004678

1,03333 5 0,206667 12,1500 234 0,051923 3,98025 0,001748

26,77083 5 5,354167 88,6250 234 0,378739 14,13681 0,000000

31,07083 5 6,214167 89,4250 234 0,382158 16,26072 0,000000

42,43750 5 8,487500 88,0250 234 0,376175 22,56262 0,000000

1,27083 5 0,254167 23,5250 234 0,100534 2,52816 0,029823

2,05000 5 0,410000 16,6000 234 0,070940 5,77952 0,000047

0,53333 5 0,106667 9,2000 234 0,039316 2,71304 0,020971

0,08333 5 0,016667 3,8500 234 0,016453 1,01299 0,410669

5,12083 5 1,024167 14,3750 234 0,061432 16,67165 0,000000

0,33333 5 0,066667 3,6000 234 0,015385 4,33333 0,000864

0,03333 5 0,006667 1,9500 234 0,008333 0,80000 0,550637

0,00000 5 0,000000 0,0000 234 0,000000

0,00000 5 0,000000 0,0000 234 0,000000

0,02083 5 0,004167 0,9750 234 0,004167 1,00000 0,418460

0,02083 5 0,004167 0,9750 234 0,004167 1,00000 0,418460

0,50000 5 0,100000 7,3500 234 0,031410 3,18367 0,008433

0,03333 5 0,006667 1,9500 234 0,008333 0,80000 0,550637

35,42083 5 7,084167 51,9750 234 0,222115 31,89408 0,000000

27,83333 5 5,566667 40,9000 234 0,174786 31,84841 0,000000

0,00000 5 0,000000 0,0000 234 0,000000

0,00000 5 0,000000 0,0000 234 0,000000

0,00000 5 0,000000 0,0000 234 0,000000
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Таблиця 3.2 

Результати ANOVA для жінок різних етнотериторіальних груп (PPh) 

Analysis of Variance 
Marked effects are significant at p < ,05000

Variable

SS
Effect

df
Effect

MS
Effect

SS
Error

df
Error

MS
Error

F p

PF S

PF Lu

PF Lr

PF Hdu

PF Hdr

PF Hpu

PF Hpr

PF Adu

PF Adr

PF Adsu

PF Adsr

PF АрNu

PF АрNr

PF АрNsu

PF АрNsr

PF Ladu

PF Ladr

PF ApLu

PF ApLr

PF DaN

PF DaLu

PF DaLr

PF Vu

PF Vr

PF Vm

PF Dhu

PF Dhr

PF Ahu

PF Ahr

PF Fu

PF Fr

PF Cl

PF NdNu

PF NdNr

PF Npu

PF Npr

PF Dn

PF NdAdu

PF NdAdr

PF ApNpu

PF ApNpr

PF AC

PF Vms

PF Vus

PF Vrs

PF Lsu

PF Lsr

20,23750 5 4,04750 181,2250 234 0,774466 5,22618 0,000144

6,43333 5 1,28667 206,7500 234 0,883547 1,45625 0,205065

16,12083 5 3,22417 198,6750 234 0,849038 3,79743 0,002514

3,00000 5 0,60000 83,2500 234 0,355769 1,68649 0,138622

13,18333 5 2,63667 95,7500 234 0,409188 6,44366 0,000012

0,02083 5 0,00417 0,9750 234 0,004167 1,00000 0,418460

0,00000 5 0,00000 0,0000 234 0,000000

4,13750 5 0,82750 70,3250 234 0,300534 2,75343 0,019409

0,72083 5 0,14417 39,2750 234 0,167842 0,85894 0,509438

1,43750 5 0,28750 19,7250 234 0,084295 3,41065 0,005403

0,73333 5 0,14667 8,8500 234 0,037821 3,87797 0,002143

5,03750 5 1,00750 45,1250 234 0,192842 5,22449 0,000144

8,37083 5 1,67417 67,9250 234 0,290278 5,76746 0,000048

0,78750 5 0,15750 7,8750 234 0,033654 4,68000 0,000431

0,68750 5 0,13750 9,9750 234 0,042628 3,22556 0,007769

29,93750 5 5,98750 56,6250 234 0,241987 24,74305 0,000000

28,82083 5 5,76417 44,4750 234 0,190064 30,32749 0,000000

17,00000 5 3,40000 44,8500 234 0,191667 17,73913 0,000000

17,63333 5 3,52667 39,1000 234 0,167094 21,10588 0,000000

21,28333 5 4,25667 61,4500 234 0,262607 16,20928 0,000000

2,52083 5 0,50417 7,9750 234 0,034081 14,79310 0,000000

0,22083 5 0,04417 4,6750 234 0,019979 2,21070 0,054037

6,15000 5 1,23000 92,1000 234 0,393590 3,12508 0,009455

6,98333 5 1,39667 64,6000 234 0,276068 5,05913 0,000201

43,88333 5 8,77667 130,0500 234 0,555769 15,79193 0,000000

27,93333 5 5,58667 49,0000 234 0,209402 26,67918 0,000000

26,50000 5 5,30000 41,3500 234 0,176709 29,99274 0,000000

0,93333 5 0,18667 25,4000 234 0,108547 1,71969 0,130840

0,40000 5 0,08000 11,0000 234 0,047009 1,70182 0,134977

4,17083 5 0,83417 28,8250 234 0,123184 6,77173 0,000006

20,50000 5 4,10000 54,1500 234 0,231410 17,71745 0,000000

7,88750 5 1,57750 34,6750 234 0,148184 10,64557 0,000000

0,33333 5 0,06667 5,6000 234 0,023932 2,78571 0,018243

0,50000 5 0,10000 5,3500 234 0,022863 4,37383 0,000796

2,93333 5 0,58667 16,0000 234 0,068376 8,58000 0,000000

1,20000 5 0,24000 10,2000 234 0,043590 5,50588 0,000082

5,12083 5 1,02417 16,3750 234 0,069979 14,63542 0,000000

0,18750 5 0,03750 2,7750 234 0,011859 3,16216 0,008795

0,00000 5 0,00000 0,0000 234 0,000000

33,83333 5 6,76667 51,3500 234 0,219444 30,83544 0,000000

32,02083 5 6,40417 45,7750 234 0,195620 32,73785 0,000000

2,88750 5 0,57750 28,2750 234 0,120833 4,77931 0,000353

62,07083 5 12,41417 79,7250 234 0,340705 36,43669 0,000000

43,15000 5 8,63000 93,5000 234 0,399573 21,59807 0,000000

35,30000 5 7,06000 87,1000 234 0,372222 18,96716 0,000000

33,98333 5 6,79667 48,0000 234 0,205128 33,13375 0,000000

30,03750 5 6,00750 56,1250 234 0,239850 25,04686 0,000000
 

Червоним кольором виділені ті змінні, які мають значущу різницю прояву в 

різних етнотериторіальних групах. Для даних ознак р< 0,05, тобто вони є 

факторними критеріями у класифікації досліджуваних груп. Деякі ознаки не 

впливають на категоріальну (етнотериторіальну) належність (наприклад, Hpu, Hpr, 

Vm та ін.). Ті ж ознаки, у яких р-рівень близький до нуля і SS-ефект максимальний, 

є найбільш визначальними під час встановлення етнотериторіальної належності. 

Наприклад, ознака Adu є факторним дерматогліфічним критерієм під час 
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прогнозування етнотериторіальної належності невідомої особи за використанням 

дерматогліфів, розташованих на MPh пальців рук. Також у табл. 3.2 внесено ряд 

змінних, які не впливають на категоріальну (етнотериторіальну) належність 

(наприклад, Hpu, Hpr, NdAdr та ін.).  

З метою виявлення пар, у яких ці відмінності є найбільш суттєві, було 

вирішено провести парні тести (Post-hoc тести) та графічний аналіз для 

дерматогліфів, отриманих із середніх фаланг (рис. 3.5).  

Аналогічно для дерматогліфів, одержаних із PPh, здійснено парні тести (Post-

hoc тести) та графічний аналіз. На діаграмахна рис. 3.6 відтворено графічне 

зображення середнього значення прояву змінних Cl, Vm, Fu серед жінок різних 

етнотериторіальних груп та відповідна стандартна похибка і довірчий інтервал 

(95%).  

Categ. Box & Whisker Plot: MF Adu
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Categ. Box & Whisker Plot: MF АрNu
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Categ. Box & Whisker Plot: MF Vm
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Рис. 3.5. Графічне зображення середнього значення (Mean) прояву змінних, 

отриманих із середніх фаланг у жінок різних етнотериторіальних груп, стандартна 

похибка (Mean SE) та 95 % довірчий інтервал 
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Categ. Box & Whisker Plot: PF Cl
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Categ. Box & Whisker Plot: PF Vm
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Categ. Box & Whisker Plot: PF Fu
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Рис.3.6. Графічне зображення середнього значення (Mean) прояву змінних, 

отриманих із проксимальних фаланг у жінок різних етнотериторіальних груп, 

стандартна похибка(Mean SE) та 95 % довірчий інтервал 

 

Для коректного Post-hoc тесту (парного тесту) об’єм вибірок для кожної з груп 

повинен бути рівним, що в подальшому забезпечить нам можливість застосовувати 

тест HSD для рівних вибірок (Tukey HSD test). 

Як видно з табл. 3.3, на перетині кожної з груп є рівень значимості для 

відповідних категоріальних пар. Так, наприклад, на перетині контрольної та 

гуцульської етнотериторіальної групи він близький до одиниці (тобто, більший за 

0.05). Це вказує на те, що немає великої різниці у прояві дерматогліфічного 

параметру Adu в цих групах. Проте на перетині бойківської та гуцульської 

етнотериторіальних груп видно, що р< 0.05 (0,00002). Це свідчить про те, що 

різниця у прояві дерматогліфічного параметру Adu в цих групах є дуже суттєвою. 
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Таблиця 3.3 

Результати Tukey HSD test для ознаки Adu (MPh) серед жінок різних 

етнотериторіальних груп 

Tukey HSD test; Variable: MF Adu 
Marked differences are significant at p < ,05000

Етнос

{1}
M=,22500

{2}
M=,17500

{3}
M=1,0250

{4}
M=,07500

{5}
M=,15000

{6}
M=,35000

Control  {1}

Hutsul   {2}

Boiko    {3}

Lemko    {4}

Opillia  {5}

Pokuttia {6}

0,998100 0,000020 0,787461 0,987292 0,889550

0,998100 0,000020 0,955001 0,999936 0,656585

0,000020 0,000020 0,000020 0,000020 0,000020

0,787461 0,955001 0,000020 0,987292 0,164692

0,987292 0,999936 0,000020 0,987292 0,513144

0,889550 0,656585 0,000020 0,164692 0,513144
 

 

Що стосується інших етнотериторіальних груп, то, наприклад, ознака Lsr є 

визначальним дерматогліфічним критерієм лемківської етнотериторіальної групи 

(табл. 3.4). 

Таблиця 3.4 

Результати Tukey HSD test для ознаки Lsr (MPh) серед жінок різних 

етнотериторіальних груп 

Tukey HSD test; Variable: MF Lsr 
Marked differences are significant at p < ,05000

Етнос

{1}
M=,12500

{2}
M=,05000

{3}
M=,02500

{4}
M=,97500

{5}
M=,07500

{6}
M=,05000

Control  {1}

Hutsul   {2}

Boiko    {3}

Lemko    {4}

Opillia  {5}

Pokuttia {6}

0,967193 0,893496 0,000020 0,994765 0,967193

0,967193 0,999816 0,000020 0,999816 1,000000

0,893496 0,999816 0,000020 0,994765 0,999816

0,000020 0,000020 0,000020 0,000020 0,000020

0,994765 0,999816 0,994765 0,000020 0,999816

0,967193 1,000000 0,999816 0,000020 0,999816  

 

Проаналізувавши результати Tukey HSD test, можна прослідкувати і складніші 

залежності у прояві ознак. Зокрема, ми виявили ознаки, які характерні одразу для 

кількох етнотериторіальних груп (табл. 3.5). 
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Таблиця 3.5 

Результати Tukey HSD test для ознаки Vm (MPh) серед жінок різних 

етнотериторіальних груп 

Tukey HSD test; Variable: MF Vm 
Marked differences are significant at p < ,05000

Етнос

{1}
M=,15000

{2}
M=,50000

{3}
M=,35000

{4}
M=,25000

{5}
M=,20000

{6}
M=,62500

Control  {1}

Hutsul   {2}

Boiko    {3}

Lemko    {4}

Opillia  {5}

Pokuttia {6}

0,064755 0,615227 0,969738 0,998784 0,002537

0,064755 0,846042 0,360493 0,169653 0,923099

0,615227 0,846042 0,969738 0,846042 0,254054

0,969738 0,360493 0,969738 0,998784 0,037133

0,998784 0,169653 0,846042 0,998784 0,010613

0,002537 0,923099 0,254054 0,037133 0,010613

 

У табл. 3.5 зазначено, що FP відрізняється ознакою Vm від усіх досліджуваних 

груп, окрім гуцульської та бойківської. Це може свідчити про деяку спорідненість у 

вказаних групах. Але якщо звернути увагу на р-рівень на перетині гуцульської та 

покутської етнотериторіальних груп, то можна побачити, що він близький до 

одиниці (0,92), що говорить про те, що прояв цієї ознаки у згаданих вище групах 

практично однаковий. Натомість, на перетині покутської та бойківської 

етнотериторіальних груп р=0,25, що, звичайно, не дозволяє розрізняти ці групи за 

ознакою Vm, та все ж свідчить про спорідненість між ними. 

Для дерматогліфів, розташованих на PPh, так само проводився Tukey HSD test. 

Як видно з табл. 3.6, ознака Fu є визначальним дерматогліфічним критерієм для FC, 

Dhr, відповіднодля FB, а ознака Cl є головною для FH. 

Беручи до уваги результати аналізу ANOVA та попарних Post-hoc тестів, 

можна стверджувати, що ознаки, розміщені на MPh пальців рук, а саме Hdu, Hdr, 

Adu, Adr, Adsu, Adsr, ApNu, ApNr, ApNsr, Ladr, ApLu, ApLr, DaN, DaLu, Vr, Vm, 

Dhr, Ahu, Ahr, Fu, Fr, Cl, NdNu, NdNr, Npu, Dn, NdAdu, Vus, Lsu, Lsr та на 

проксимальних фалангах – S, Lr, Hdr, Adu, Adsu, Adsr, ApNu, ApNr, ApNsu, ApNsr, 

Ladu, Ladr, ApLu, ApLr, Dn, DaLu, Vu, Vr, Vm, Dhu, Dhr, Fu, Fr, Cl, NdNu, NdNr, 

Npu, Npr, NdAdu, ApNpu, ApNpr, AC, Vms, Vus, Vrs, Lsu, Lsr є визначальними для 

прогнозування етнотериторіальної належності невідомих осіб жіночої статі.  
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Таблиця 3.6 

Результати Tukey HSD test для ознаки Fu (PPh) серед жінок різних 

етнотериторіальних груп 

Tukey HSD test; Variable: PF Fu 
Marked differences are significant at p < ,05000

Етнос

{1}
M=,40000

{2}
M=,05000

{3}
M=,07500

{4}
M=,07500

{5}
M=0,0000

{6}
M=,17500

Control  {1}

Hutsul   {2}

Boiko    {3}

Lemko    {4}

Opillia  {5}

Pokuttia {6}

0,000135 0,000506 0,000506 0,000025 0,047628

0,000135 0,999566 0,999566 0,988234 0,603369

0,000506 0,999566 1,000000 0,931717 0,799247

0,000506 0,999566 1,000000 0,931717 0,799247

0,000025 0,988234 0,931717 0,931717 0,223937

0,047628 0,603369 0,799247 0,799247 0,223937
 

Tukey HSD test; Variable: PF Dhr 
Marked differences are significant at p < ,05000

Етнос

{1}
M=,22500

{2}
M=,02500

{3}
M=,95000

{4}
M=0,0000

{5}
M=,10000

{6}
M=,05000

Control  {1}

Hutsul   {2}

Boiko    {3}

Lemko    {4}

Opillia  {5}

Pokuttia {6}

0,272837 0,000020 0,158315 0,768480 0,425997

0,272837 0,000020 0,999821 0,967960 0,999821

0,000020 0,000020 0,000020 0,000020 0,000020

0,158315 0,999821 0,000020 0,895708 0,994897

0,768480 0,967960 0,000020 0,895708 0,994897

0,425997 0,999821 0,000020 0,994897 0,994897  

Tukey HSD test; Variable: PF Cl 
Marked differences are significant at p < ,05000

Етнос

{1}
M=,25000

{2}
M=,55000

{3}
M=,17500

{4}
M=,05000

{5}
M=,10000

{6}
M=0,0000

Control  {1}

Hutsul   {2}

Boiko    {3}

Lemko    {4}

Opillia  {5}

Pokuttia {6}

0,006547 0,953365 0,184490 0,503371 0,042789

0,006547 0,000206 0,000020 0,000022 0,000020

0,953365 0,000206 0,694813 0,953365 0,323411

0,184490 0,000020 0,694813 0,992307 0,992307

0,503371 0,000022 0,953365 0,992307 0,855007

0,042789 0,000020 0,323411 0,992307 0,855007
 

 

У подальшому дані, отримані в ході нашого дослідження, ми перевіряли та 

підтверджували за допомогою дискримінантного аналізу (General discriminant 

analysis (GDA)). Зокрема, проаналізовано залежність прояву дерматогліфічних ознак 

на MPh та PPh пальців рук від етнотериторіальної належності. Встановлено, що між 

дерматогліфічними змінними та етнотериторіальною належністю є стійкі зв’язки. 

Враховуючи те, що змінні можуть корелювати між собою, було вибрано модель 

покрокового дискримінантного аналізу. Ця модель відкидає змінні, які мало 

впливають на диференціацію класів або корелюють між собою і таким способом 

спотворюють результати. Із 50 досліджуваних у роботі ознак на MPh пальців рук 
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жінок обстежуваної вибірки проявлялися змінні Lu, Lr, Hdu, Hdr, Adu, Adr, Adsu, 

Adsr, ApNu, ApNr, ApNsu, ApLr, DaN, Vu, Vr, Vm, Dhu, Fu, Fr, Cl, NdNu, NdNr, Npu, 

Npr, Vms, Lsu, Lsr. Усі інші змінні мали нульовий рівень прояву, тому вважалися 

константами. Серед дерматогліфічних параметрів PPh пальців рук жінок 

спостерігались ознаки Vms, ApNpr, Dhr, Lsu, Lsr, ApNpu, Dhu, DaLu, Vus, Vrs, Vm, 

Ladr, Ladu, DaN, ApLu, ApLr, Cl, NdNr, Fr, Adsu, Fu, Npu, Adsr, AC, ApNu, ApNsu, 

Adu, ApNr, Vu, Dn, Npr, DaLr, Ahr, NdNu, Lr, ApNsr, Hdr, NdAdu, Lu, Ahu, S, Adr, 

Vr, Hdu, Hpu. Всі інші ознаки були виключені з дослідження через нульовий рівень 

прояву. 

Вихідні дані опрацьовано за допомогою методу покрокового 

дискримінантного аналізу (табл. 3.7). 

 

Таблиця 3.7 

Підсумок ступінчастої регресії у ході покрокового дискримінантного аналізу 

для дерматогліфів із MPh пальців рук 

Summary of stepwise regression; variable: Етнос 
Forward stepwise
P to enter: ,05, P to remove: ,05

Effect

Steps Degr. of
Freedom

F to
remove

P to
remove

F to
enter

P to
enter

Effect
status

MF Lsu

MF DaN

MF АрNu

MF Cl

MF Adr

MF АрNr

MF Lsr

MF Adu

MF Fu

MF Fr

MF NdNr

MF ApLr

MF Hdu

MF Npu

MF Adsu

MF Vr

MF Vm

MF Dhu

MF Adsr

MF Lr

MF АрNsu

MF NdNu

MF Vu

MF Lu

MF Npr

MF Vms

MF S

MF Hdr

Step Number 16 5 10,56238 0,000000 In

5 20,63065 0,000000 In

5 15,70269 0,000000 In

5 19,61450 0,000000 In

5 10,29087 0,000000 In

5 12,78505 0,000000 In

5 8,42484 0,000000 In

5 8,37186 0,000000 In

5 6,76016 0,000007 In

5 9,55903 0,000000 In

5 4,52761 0,000599 In

5 3,45589 0,005006 In

5 2,85760 0,016016 In

5 2,55022 0,028780 In

5 2,38659 0,039150 In

5 1,96087 0,085574 Out

5 1,40052 0,225147 Out

5 1,07705 0,373954 Out

5 1,99400 0,080617 Out

5 0,28635 0,920245 Out

5 1,86247 0,102025 Out

5 1,36132 0,240017 Out

5 2,21292 0,054070 Out

5 1,40087 0,225015 Out

5 0,50384 0,773191 Out

5 0,79945 0,551111 Out

5 1,38942 0,229275 Out

5 2,14601 0,061145 Out
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У табл. 3.8 відображений передостанній етап (15 крок) покрокового 

дискримінантного аналізу. Як видно з таблиці, під час внесення змінної MF Adsu р-

рівень є меншим за 0,05, а саме 0,039. Це свідчить про те, що ця змінна є 

визначальною при диференціації етнотериторіальних груп за використанням 

дерматогліфічних параметрів.  

 

Таблиця 3.8 

Підсумок ступінчастої регресії у ході покрокового відбору змінних  

(крок 15) дискримінантного аналізу 

Summary of stepwise regression; variable: Етнос
Forward stepwise
P to enter: ,05, P to remove: ,05

Effect

Steps Degr. of
Freedom

F to
remove

P to
remove

F to
enter

P to
enter

Effect
status

MF Lsu

MF DaN

MF АрNu

MF Cl

MF Adr

MF АрNr

MF Lsr

MF Adu

MF Fu

MF Fr

MF NdNr

MF ApLr

MF Hdu

MF Npu

MF Vu

MF Vr

MF Vm

MF Dhu

MF Adsr

MF Lr

MF АрNsu

MF NdNu

MF Adsu

MF Lu

MF Npr

MF Vms

MF S

MF Hdr

Step Number 15 5 10,57776 0,000000 In

5 20,76535 0,000000 In

5 15,81879 0,000000 In

5 18,38511 0,000000 In

5 10,51979 0,000000 In

5 12,90111 0,000000 In

5 8,37615 0,000000 In

5 8,47981 0,000000 In

5 6,90530 0,000005 In

5 9,53428 0,000000 In

5 4,92941 0,000268 In

5 3,46005 0,004960 In

5 3,00043 0,012152 In

5 2,54985 0,028787 In

5 2,23348 0,052038 Out

5 1,87596 0,099586 Out

5 1,49061 0,193924 Out

5 1,22975 0,296086 Out

5 1,95597 0,086310 Out

5 0,28738 0,919666 Out

5 1,85050 0,104195 Out

5 1,40552 0,223284 Out

5 2,38659 0,039150 Entered

5 1,43698 0,212011 Out

5 0,49990 0,776147 Out

5 0,71744 0,610950 Out

5 1,40277 0,224295 Out

5 2,17088 0,058399 Out
 

Отже, аналіз завершився на 16-му кроці, деякі змінні ввійшли в результатну 

модель, а деякі було відкинуто. На кожному кроці алгоритм вносить змінні в модель 

і визначає вплив внесеної змінної. У разі, коли змінна має високий рівень впливу (р< 

0,05), вона залишається впідсумковій моделі, а якщо ж змінна не відповідає 

критеріям рівня впливу, то вона відкидається як незначуща.  
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Покроковий дискримінантний аналіз дерматогліфів PPh осіб жіночої статі 

показав, що основними ознаками, які визначають етнотериторіальну належність, є 

Vms, ApNpr, Dhr, Lsu, Lsr, ApNpu, Dhu, DaLu, Vus, Vrs, Vm, Ladr, Ladu, DaN, ApLu, 

ApLr, Cl, NdNr, Fr, Adsu, Fu, Npu, Adsr, AC, ApNu, ApNsu, Adu, ApNr, Vu. 

Далі ми провели перевірку правильності вибору значущих змінних за 

допомогою багатомірного тесту значущості (Multivariate Tests of Significance). 

Розглянемо ознаки Adu та Adr (табл. 3.9).  

 

Таблиця 3.9 

Багатомірний тест значущості змінних у побудованій моделі 

Multivariate Tests of Significance 
Sigma-restricted parameterization
Effective hypothesis decomposition

Effect

Test Value F Effect
df

Error
df

p

Intercept

MF S

MF Lu

MF Lr

MF Hdu

MF Hdr

MF Adu

MF Adr

MF Adsu

MF Adsr

MF АрNu

MF АрNr

MF АрNsu

MF ApLr

MF DaN

MF Vu

MF Vr

MF Vm

MF Dhu

MF Fu

MF Fr

MF Cl

MF NdNu

MF NdNr

MF Npu

MF Npr

MF Vms

MF Lsu

MF Lsr

Wilks 0,909691 4,10997 5 207 0,001402

Wilks 0,973866 1,11097 5 207 0,355635

Wilks 0,962285 1,62258 5 207 0,155397

Wilks 0,975192 1,05318 5 207 0,387583

Wilks 0,938783 2,69963 5 207 0,021834

Wilks 0,969303 1,31111 5 207 0,260522

Wilks 0,861470 6,65739 5 207 0,000009

Wilks 0,832166 8,34972 5 207 0,000000

Wilks 0,955479 1,92905 5 207 0,090871

Wilks 0,966637 1,42892 5 207 0,215145

Wilks 0,779111 11,73750 5 207 0,000000

Wilks 0,830855 8,42820 5 207 0,000000

Wilks 0,963396 1,57300 5 207 0,169086

Wilks 0,931795 3,03038 5 207 0,011590

Wilks 0,834153 8,23117 5 207 0,000000

Wilks 0,981621 0,77516 5 207 0,568625

Wilks 0,975481 1,04058 5 207 0,394821

Wilks 0,977107 0,96998 5 207 0,437166

Wilks 0,978157 0,92450 5 207 0,466011

Wilks 0,921086 3,54694 5 207 0,004246

Wilks 0,917014 3,74654 5 207 0,002870

Wilks 0,792412 10,84552 5 207 0,000000

Wilks 0,967060 1,41016 5 207 0,221882

Wilks 0,920812 3,56031 5 207 0,004136

Wilks 0,965948 1,45946 5 207 0,204558

Wilks 0,984262 0,66199 5 207 0,652702

Wilks 0,985888 0,59259 5 207 0,705663

Wilks 0,835298 8,16316 5 207 0,000000

Wilks 0,846210 7,52402 5 207 0,000002  

Рівень достовірності (р-рівень) під час внесення згаданих ознак становить 

відповідно для параметра Adu – 0,000009, а для Adr – 0,000000. Цявеличина рівня 

достовірності є близькою до нуля, що дозволяє свідчити про надзвичайно високий 

рівень впливу вказаних ознак на модель класифікації етнотериторіальної належності 

за використанням дерматоглфічних параметрів. Тобто, ці ознаки є визначальними у 

прогнозуванні належності конкретної особи до певної категорії (бойківської, 
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гуцульської, лемківської, опільської, покутської та контрольної груп). Варто 

відзначити, що хоча дерматогліфічні параметри Vr та Vm мають мале значення p 

(дорівнює відповідно 0,394 та 0,437), проте їхній вплив на прогнозування є 

незначним. Також, незважаючи на те, що дерматогліфічний параметр Npu був 

вибраний значущим під час покрокового дискримінантного аналізу, він не пройшов 

перевірку багатомірним тестом, тому його не включили в результатну модель.  

Під час уточнення даних за допомогою багатомірного тесту значущості 

змінних, отриманих із проксимальних фаланг, встановлено, що в побудованій 

моделі ключовими змінними є Adu, Adsu, Adsr, ApNu, ApNr, ApNsu, Ladu, Ladr, 

ApLu, ApLr, ApLu, DaN, DaLu, Vu, Vm, Dhu, Dhr, Fu, Npu, NdNr, Cl, Fr, ApNpu, 

ApNpr, Ac, Vms, Vus, Vrs, Lsu, Lsr.  

Результатом стала побудова моделі, яка дозволяє прогнозувати 

етнотериторіальну належність невідомої особи з імовірністю, наведеною в табл. 

3.10. 

 

Таблиця 3.10 

Матриця прогнозування етнотериторіальної належності невідомої особи за 

дерматогліфічними параметрами  

Classification Matrix 
Classifications: Rows(Observed) Columns(Predicted)
(Analysis sample)

Class

Percent
Correct

Control
p=,1667

Hutsul
p=,1667

Boiko
p=,1667

Lemko
p=,1667

Opillia
p=,1667

Pokuttia
p=,1667

Control

Hutsul

Boiko

Lemko

Opillia

Pokuttia

Total

67,50000 27,00000 2,00000 4,00000 1,00000 2,00000 4,00000

75,00000 0,00000 30,00000 1,00000 1,00000 1,00000 7,00000

77,50000 3,00000 0,00000 31,00000 1,00000 4,00000 1,00000

82,50000 2,00000 1,00000 1,00000 33,00000 1,00000 2,00000

95,00000 2,00000 0,00000 0,00000 0,00000 38,00000 0,00000

80,00000 3,00000 3,00000 2,00000 0,00000 0,00000 32,00000

79,58333 37,00000 36,00000 39,00000 36,00000 46,00000 46,00000
 

У табл. 3.10 зазначено, що загальний відсоток правильних класифікацій 

становить 79,58 %, що є достатньо високим. Проте він може змінювати своє 

значення під час внесення в модель додаткових даних, наприклад, не лише 

дерматогліфічних параметрів, як у нашому випадку, а й антропометричних і 

антропоскопічних.  
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Розглянемо приклад побудови алгоритму, коли додаткові параметри 

(антропометричні, антропоскопічні тощо) дозволили припустити, що невідома особа 

не належить до покутської етнотериторіальної групи. Отже, у подальшому ми 

виключимо з досліджуваної моделі категоріальну групу «Pokuttia» (табл. 3.11). За 

таких умов загальний рівень правильної класифікації зріс до 81 %. Проте слід 

зауважити, що вцьомувипадку відсоток правильної класифікації деяких змінних 

різко зріс («Control», «Hutsul»), а в інших знизився («Lemko», «Opillia»). Зважаючи 

на це, вказану методику уточнення треба використовувати досить обережно і 

нерозривно з іншими методами класифікації та уточнення даних. 

 

Таблиця 3.11 

Матриця прогнозування етнотериторіальної належності невідомої особи за 

дерматогліфічними параметрами за виключенням категорії «Pokuttia» 

Classification Matrix 
Classifications: Rows(Observed) Columns(Predicted)
(Analysis sample)

Class

Percent
Correct

Control
p=,2000

Hutsul
p=,2000

Boiko
p=,2000

Lemko
p=,2000

Opillia
p=,2000

Control

Hutsul

Boiko

Lemko

Opillia

Total

80,00000 32,00000 2,00000 1,00000 2,00000 3,00000

80,00000 4,00000 32,00000 2,00000 1,00000 1,00000

77,50000 3,00000 0,00000 31,00000 1,00000 5,00000

77,50000 4,00000 3,00000 1,00000 31,00000 1,00000

90,00000 4,00000 0,00000 0,00000 0,00000 36,00000

81,00000 47,00000 37,00000 35,00000 35,00000 46,00000  

Під час проведення багатомірного тесту значущості змінних побудованої 

моделі, з якої виключено категоріальну групу «Pokuttia», одержано результати, що 

представлені в табл. 3.12. 

Наслідком здійснення дискримінантного аналізу стало отримання функції 

класифікації. Її загальний вигляд: 

 

0i ij j

j

f a x a= +     (1) 

fi– i-та функція класифікації; xj– j-й ефект; aij – коефіцієнт i-ї функції 

класифікації при j-муефекті; a0–вільний член. 
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Таблиця 3.12 

Багатомірний тест значущості змінних у побудованій моделі 

 за виключенням категоріальної групи «Pokuttia» 

Multivariate Tests of Significance 
Sigma-restricted parameterization
Effective hypothesis decomposition

Effect

Test Value F Effect
df

Error
df

p

Intercept

MF Hdu

MF Hdr

MF Adu

MF Adr

MF АрNu

MF АрNr

MF ApLr

MF DaN

MF Fu

MF Fr

MF Cl

MF Npu

MF Lsu

MF Lsr

Wilks 0,423588 61,91569 4 182 0,000000

Wilks 0,926598 3,60434 4 182 0,007455

Wilks 0,945966 2,59898 4 182 0,037738

Wilks 0,781939 12,68868 4 182 0,000000

Wilks 0,846389 8,25780 4 182 0,000004

Wilks 0,739145 16,05761 4 182 0,000000

Wilks 0,771887 13,44643 4 182 0,000000

Wilks 0,943455 2,72699 4 182 0,030775

Wilks 0,656393 23,81826 4 182 0,000000

Wilks 0,809367 10,71679 4 182 0,000000

Wilks 0,873332 6,59930 4 182 0,000056

Wilks 0,735595 16,35467 4 182 0,000000

Wilks 0,900465 5,02946 4 182 0,000723

Wilks 0,819750 10,00471 4 182 0,000000

Wilks 0,851125 7,95865 4 182 0,000006
 

 

Завдання цієї функції (Classification functions coefficients) полягає в сумуванні 

всіх її ефектів, які перемножені на відповідні коефіцієнти, знайдені внаслідок 

опрацювання вихідних даних (дерматогліфічні параметри, етнотериторіальна та 

статева належність). Результати вказаної функції для дерматогліфічних параметрів, 

розташованих на середніх фалангах пальців рук у жінок різних етнотериторіальних 

груп, відображено в табл. 3.13. 

Описана вище функція працює так: після одержання дерматогліфічних 

параметрів із середніх фаланг пальців рук досліджуваної особи треба скласти 6 

рівнянь (за кількістю категоріальних груп: бойківська, гуцульська, лемківська, 

покутська, опільська та контрольна) у нашій моделі. В отримані рівняння необхідно 

підставляти відповідні коефіцієнти з табл. 3.13 та вирахувати результати. 

Подальшим кроком є порівняння результатів. У підсумку ми одержимо функцію, у 

якої буде максимальне значення. Вона відповідатиме певній категоріальній групі, 

що і є прогнозованим результатом.  
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Таблиця 3.13 

Коефіцієнти класифікаційної функції для дерматогліфів середніх фаланг 

 у жінок різних етнотериторіальних груп 

Classification Functions for Етнос 
Sigma-restricted parameterization

Effect

Control
p=,1667

Hutsul
p=,1667

Boiko
p=,1667

Lemko
p=,1667

Opillia
p=,1667

Pokuttia
p=,1667

Intercept

MF S

MF Lu

MF Lr

MF Hdu

MF Hdr

MF Adu

MF Adr

MF Adsu

MF Adsr

MF АрNu

MF АрNr

MF АрNsu

MF ApLr

MF DaN

MF Vu

MF Vr

MF Vm

MF Dhu

MF Fu

MF Fr

MF Cl

MF NdNu

MF NdNr

MF Npu

MF Npr

MF Vms

MF Lsu

MF Lsr

-48,0441 -51,7707 -54,0724 -55,8360 -55,4014 -50,6026

12,4238 12,5040 12,9450 13,6565 12,4226 12,5683

11,4739 11,9515 12,6631 12,6151 12,7029 11,7562

11,3778 11,5520 12,3406 12,4682 12,0339 11,5801

11,8642 11,3537 13,3950 12,4105 13,6741 11,4539

12,6801 11,5642 12,6089 12,7076 13,3668 11,6669

14,1402 14,2869 18,3332 14,5074 15,8334 15,1308

10,9658 11,3499 14,4443 12,1316 10,8063 11,1713

13,3898 15,6219 12,6321 14,1195 13,3764 11,5528

22,0853 17,4581 14,9788 17,8171 17,2634 15,2787

11,9022 12,8337 14,0732 13,0833 17,4697 12,3559

12,5810 12,8856 13,6089 13,2360 16,8540 12,8406

15,4614 9,6650 7,8597 12,6165 8,1400 9,9159

13,7321 14,0507 13,4661 16,1022 12,0909 14,9112

16,6084 12,4365 13,1804 13,6571 14,6698 12,7053

11,0604 12,1697 11,4735 11,4764 11,5615 12,4570

10,8591 12,6357 12,1606 11,2775 11,6458 12,1870

9,2953 10,1911 10,5713 10,1606 9,8012 10,5820

12,0972 11,4484 14,1467 12,8365 11,8856 12,7592

11,1757 13,4866 11,2176 11,5316 11,4390 13,2721

13,7959 14,9202 12,8696 13,7701 12,7886 15,7313

12,3142 16,4659 12,6028 13,2889 12,6109 12,9920

9,0808 11,8393 11,0157 9,6461 11,3974 10,5978

15,2080 16,1742 16,1134 16,5345 14,7719 20,0878

19,4016 23,5397 19,9431 20,8437 18,8759 23,0789

7,3674 12,2724 10,6240 9,7412 9,4072 11,3942

7,0671 14,5607 7,3600 8,0922 7,5242 7,4933

12,1626 12,7172 12,7573 16,7020 12,1987 12,1770

14,1732 13,7791 13,8929 18,7087 14,3839 13,6374

 

Наприклад, припустимо, що в нас є невідома особа з такими 

дерматогліфічними параметрами середніх фаланг лівої та правої рук: 

LH1-Lsr,LH2-Vm, LH3-S, LH4-Lsr,  

RH1-Lsu, RH2-Lsu, RH3-Lr, RH4-Lr. 

Отже,Lsr– 2,Lsu – 2, Lr –2,Vm– 1, S – 1. 

Склавши систему рівнянь і підставивши відповідні коефіцієнти, отримаємо: 

fi  = a0 + 2*aLsr+2*aLsu+2*aLr+aVm+as   (2) 

тоді: 

Hutsul = -51,77 + 2*13,77 + 2*12,71 + 2*11,55 +1*10,19 + 1*12,50 = 46,98 

Boiko=-54,07 + 2*13,89 + 2*12,75 + 2*12,34+1*10,57 + 1*12,94 = 47,4 

Lemko=-55,83 + 2*18,7 + 2*16,7 + 2*12,46+1*10,16 + 1*13,65 = 63,7 

Control=-48,04 + 2*17,17 + 2*12,16 + 2*11,37+1*9,29 + 1*12,42 = 55,7 

Opillia=-55,40 + 2*14,38 + 2*12,19 + 2*12,03+1*9,8 + 1*12,42 = 44,02 

Pokuttia=-50,60 + 2*13,63 + 2*12,17 + 2*11,58+1*10,58 + 1*12,56 =47,3 



89 

Оцінюючи одержані під час вирахування рівнянь результати, стає зрозуміло, 

що максимальне значення має функція в категоріальної групи «Lemko». На основі 

обрахунків можна зробити висновок, що ця особа належить до лемківської 

етнотериторіальної групи з імовірністю, близькою до 80 %. Проте варто наголосити, 

що використання одного методу для прогнозування етнотериторіальної та статевої 

належності не є ефективним і не забезпечує достовірного результату, а вимагає 

уточнення або ж підтвердження іншими методами. Що стосується даних, отриманих 

із проксимальних фаланг, то побудована модель дозволила прогнозувати належність 

жінок до певної категоріальної групи за цими ознаками з імовірністю, близькою до 

92 %.  

У табл. 3.14 наведено коефіцієнти класифікаційної функції.  

Таблиця 3.14 

Коефіцієнти класифікаційної функції для дерматогліфів проксимальних 

фаланг у жінок різних етнотериторіальних груп 

Classification Functions for Етнос 
Sigma-restricted parameterization

Effect

Control
p=,1667

Hutsul
p=,1667

Boiko
p=,1667

Lemko
p=,1667

Opillia
p=,1667

Pokuttia
p=,1667

Intercept

PF Adu

PF Adsu

PF Adsr

PF АрNu

PF АрNr

PF АрNsu

PF Ladu

PF Ladr

PF ApLu

PF ApLr

PF DaN

PF DaLu

PF Vu

PF Vm

PF Dhu

PF Dhr

PF Fu

PF Npu

PF NdNr

PF Cl

PF Fr

PF ApNpu

PF ApNpr

PF AC

PF Vms

PF Vus

PF Vrs

PF Lsu

PF Lsr

-8,09736 -18,3008 -13,5370 -22,3667 -20,8912 -21,3320

1,86315 2,0702 3,1491 4,9067 3,7168 3,2884

2,50894 4,0983 6,7223 0,8791 7,6772 2,8093

3,57503 0,5174 0,6458 2,3354 8,5709 1,5936

2,93659 2,9767 4,2732 6,4759 7,2155 3,2369

1,78678 2,6716 1,8747 4,4146 3,9166 2,8388

6,60989 0,1879 -0,9528 2,8134 4,2665 2,6708

1,55969 1,7893 1,7142 8,2895 2,8561 1,8970

0,75796 1,1011 0,6358 7,2716 1,2453 1,1062

0,47624 5,5086 0,8978 0,7764 0,6823 4,9084

0,74661 6,2088 1,0678 1,3953 0,7011 5,2122

2,43835 1,1136 1,4770 1,6950 6,9798 0,8733

8,21947 -0,2368 -5,2697 1,9893 1,3502 0,6755

1,60879 3,7779 2,7037 1,6330 3,2052 3,1717

2,52828 2,8615 2,6186 2,4264 2,7688 5,8360

0,01799 1,5557 6,8883 0,4993 0,9048 1,4389

0,48123 0,1663 7,4552 -0,2514 2,2783 0,4021

4,29468 2,9079 0,6022 2,5091 1,7291 4,4832

1,93386 4,9285 1,5195 2,5406 1,9541 8,5741

3,08468 8,2015 0,8733 3,7873 3,1369 14,9149

3,11295 7,6021 3,3837 2,0228 3,2706 3,2954

3,16477 1,2796 0,1095 1,0069 -0,6126 1,9806

2,20926 1,9514 3,7779 3,0096 10,6018 2,1848

1,42931 1,7941 3,1898 1,7506 8,4138 2,1141

1,11552 0,6034 2,5634 2,0650 6,5629 0,8750

1,36790 5,3671 2,4014 2,2604 2,2912 7,8139

1,09037 4,8604 1,1855 1,3906 1,8572 3,7897

0,70487 6,1091 1,9422 1,2326 1,3039 5,5453

1,28953 1,5911 2,0737 8,5189 2,5914 3,1274

1,25669 1,5766 0,8616 8,4517 1,2722 2,0091  
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Використовуючи описану вище методику, коефіцієнти з табл. 3.14 можуть 

застосовуватися для прогнозування етнотериторіальної належності невідомої особи 

жіночої статі. 

 

3.1.2. Особливості гребінцевого малюнка середніх та проксимальних 

фаланг пальців рук в осіб чоловічої статі різних етнотериторіальних груп 

Серед дерматогліфів, одержаних від 240 осіб чоловічої статі, які проживають 

на території Івано-Франківської області та належать до гуцульської, бойківської, 

лемківської, опільської, покутської та контрольної груп, виділено 50 типів 

папілярних візерунків, які розташовані на середніх та проксимальних фалангах 

пальців рук. Отримані дерматогліфи внесено у відповідні таблиці для подальшої 

статистичної обробки, яку проведено за допомогою програмного забезпечення Excel 

та STATISTICA 12 (рис. 3.7). 

 

Рис. 3.7. Дерматогліфи осіб чоловічої статі різних етнотериторіальних груп на 

етапі статистичного опрацювання 
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Для проведення коректного статистичного аналізу вихідних даних, що 

використовувалися в ході дослідження, здійснено перевірку типу розподілу даних, 

які приймає змінна. Для перевірки на нормальність застосовано критерій Шапіро – 

Вілка. Допоміжним методом став критерій узгодженості Колмогорова – Смирнова, а 

також графічний аналіз.  

На рис. 3.8 показано розподіли даних для змінних Hdr та Vu на середній 

фаланзі. Як видно з рисунка, розподіл даних є близьким до нормального, а критерії 

Шапіро – Вілка та Колмогорова – Смирнова доводять це твердження. 
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Рис. 3.8. Гістограми розподілу даних змінних Vu (MG) та Нdr (MO) серед осіб 

чоловічої статі 

Оскільки критерій Шапіро – Вілка рівний 0,92, то з імовірністю 92 % розподіл 

є нормальним. Також варто відзначити, що в цьому аналізі р-рівень більший за 0,05 

(0,28), що дозволяє відкинути нульову гіпотезу про відсутність нормального 

розподілу даних. Перевірка на нормальність інших пар змінних (категорія – 

дерматогліфічна ознака) відображає схожі результати критерію Шапіро – Вілка, 

значення якого коливаються в межах 0,70–0,95. Ми досліджували аналогічні 

дерматогліфічні параметри, як і в жінок.  

Було встановлено, що статистично достовірно (р<0,05) особи чоловічої статі, 

які ідентифікували себе як гуцули (MG), відрізняються від інших досліджуваних 

груп найбільшою частотою поширеності на середній фаланзі таких 

дерматогліфічних параметрів, як Vu, Vr (рис. 3.9 в). Щодо проксимальної фаланги, 
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то визначальними були дерматогліфічні параметри ApLu, ApLr (рис. 3.10 б). Також 

часто на проксимальній фаланзі трапляються Vu, Vr, Vm (рис. 3.10 в).  

В осіб чоловічої статі лемківської етнотериторіальної групи (ML) на середніх 

фалангах найчастіше поширені Lu, Lr (рис. 3.9 а), а на проксимальних – Ladu, Ladr 

(рис. 3.10 б).  

Щодо чоловіків бойківської етнотериторіальної групи (MB), то визначальними 

для них на середніх фалангах є ознаки Hdu, Hdr (рис. 3.9 а), а на проксимальних–

ApNr, ApNu (рис.3.10 б), також неодноразово трапляються Hdu, Hdr (рис. 3.10 а), 

проте з меншою частотою, ніж на середніх фалангах. 

Особи чоловічої статі, які ідентифікували себе, згідно з анкетуванням, як 

представники опільської етнотериторіальної групи (MO), відрізнялися від усіх 

інших досліджуваних груп, окрім бойківської, найбільшою частотою поширеності 

на середніх фалангах таких дерматогліфічних ознак, як Hdr, Hdu (рис. 3.9 а), на 

проксимальних фалангах були відповідноApNr, ApNu, Lr (рис. 3.10 б).  

У чоловіків-покутян (МР) як на середніх, так і на проксимальних фалангах 

пальців рук траплялися Vm, Vu, Vr (рис. 3.9 в), так само, як і в чоловіків-гуцулів, 

проте з різним відсотковим співвідношенням. 

Серед чоловіків контрольної групи (МС), до якої ввійшли особи, які 

проживали на території Івано-Франківської області і не ідентифікували себе з 

жодною з перерахованих вище етнотериторіальних груп, найчастіше на середніх 

фалангах пальців рук спостерігалася ознака DaN (рис. 3.9 б). На проксимальних 

фалангах головними були дерматогліфи типу Lr (рис. 3.10f). 

Варто відзначити, що серед представників усіх досліджуваних 

етнотериторіальних груп часто траплявся такий дерматогліфічний параметр, як S, 

тому ми вирішили не вважати його визначальним для жодної з досліджуваних 

вибірок.  

 



93 

 

                           а                                                          б                   

 

                                   в                                                                   г 

 

д 

Рис. 3.9 (а, б, в, г, д). Розподіл різних типів візерунків на MPh в осіб чоловічої 

статі різних етнотериторіальних груп 
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Рис. 4.10 (а, б, в, г, д). Розподіл різних типів візерунків на PPh в осіб чоловічої 

статі різних етнотериторіальних груп 
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Вивчення факторних дерматогліфічних критеріїв, локалізованих на середніх 

та проксимальних фалангах пальців рук, реалізоване за допомогою класичних 

статистичних методів – дисперсійного аналізу (ANOVA) і Post-hoc тесту.  

Тест ANOVA для чоловіків (табл. 3.15) показує, що простежуються суттєві 

відмінності у прояві змінних у цих групах (р-рівень менший 0,05).  

Таблиця 3.15 

Результат тесту ANOVA для чоловіків різних етнотериторіальних груп (MPh) 

Analysis of Variance 
Marked effects are significant at p < ,05000

Variable

SS
Effect

df
Effect

MS
Effect

SS
Error

df
Error

MS
Error

F p

MF S

MF Lu

MF Lr

MF Hdu

MF Hdr

MF Adu

MF Adr

MF Adsu

MF Adsr

MF АрNu

MF АрNr

MF АрNsu

MF ApLr

MF DaN

MF Vu

MF Vr

MF Vm

MF Dhu

MF Fu

MF Fr

MF NdNu

MF NdNr

MF Npu

MF Npr

MF Vms

MF Lsu

MF Lsr

17,18333 5 3,436667 252,8000 234 1,080342 3,18109 0,008475

28,37083 5 5,674167 185,4250 234 0,792415 7,16060 0,000003

19,48333 5 3,896667 232,4500 234 0,993376 3,92265 0,001960

10,68333 5 2,136667 90,5000 234 0,386752 5,52464 0,000079

34,30000 5 6,860000 111,1000 234 0,474786 14,44860 0,000000

3,48333 5 0,696667 42,5000 234 0,181624 3,83576 0,002330

3,53750 5 0,707500 38,6250 234 0,165064 4,28621 0,000949

0,38333 5 0,076667 16,8000 234 0,071795 1,06786 0,378890

1,05000 5 0,210000 15,6000 234 0,066667 3,15000 0,009006

4,88333 5 0,976667 49,1000 234 0,209829 4,65458 0,000454

2,87083 5 0,574167 47,5250 234 0,203098 2,82704 0,016848

0,07083 5 0,014167 10,4250 234 0,044551 0,31799 0,901892

1,12083 5 0,224167 18,3750 234 0,078526 2,85469 0,015974

17,07083 5 3,414167 69,2250 234 0,295833 11,54085 0,000000

35,70000 5 7,140000 103,7000 234 0,443162 16,11148 0,000000

11,08750 5 2,217500 80,3750 234 0,343483 6,45593 0,000012

34,58333 5 6,916667 105,7500 234 0,451923 15,30496 0,000000

1,63333 5 0,326667 29,5500 234 0,126282 2,58680 0,026682

3,48750 5 0,697500 39,1750 234 0,167415 4,16631 0,001206

10,10000 5 2,020000 42,3000 234 0,180769 11,17447 0,000000

1,88750 5 0,377500 12,1750 234 0,052030 7,25544 0,000002

0,30000 5 0,060000 11,5500 234 0,049359 1,21558 0,302480

0,47083 5 0,094167 19,0250 234 0,081303 1,15821 0,330579

1,18750 5 0,237500 33,9750 234 0,145192 1,63576 0,151325

0,08333 5 0,016667 7,6500 234 0,032692 0,50980 0,768730

0,68333 5 0,136667 22,5000 234 0,096154 1,42133 0,217275

7,53333 5 1,506667 69,6500 234 0,297650 5,06188 0,000200
 

 

Дерматогліфічними параметрами на MPh, які визначають етнотериторіальну 

належність в осіб чоловічої статі, з високим рівнем достовірності є: Lu, Lr, Hdu, Hdr, 

Adu, Adsr, ApNu, ApNr, ApLr, DaN, Vu, Vr, Vm, Dhu, Fu, Fr, NdNu, Lsr, на PPh: Hdu, 

Adu, Adsu, Adsr, ApNr, ApNsu, Ladu, Ladr, ApLu, ApLr, DaN, DaLu, DaLr, Vu, Vr, 

Vm, Dhu, Dhr, Fu, Fr, Cl, NdNr, Npu, Dn, ApNpu, ApNpr, Vms, Lsu, Lsr. (табл. 3.16) 
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Таблиця 3.16 

Результат тесту ANOVA для чоловіків різних етнотериторіальних груп (PPh) 

Analysis of Variance 
Marked effects are significant at p < ,05000

Variable

SS
Effect

df
Effect

MS
Effect

SS
Error

df
Error

MS
Error

F p

PF S

PF Lu

PF Lr

PF Hdu

PF Hdr

PF Hpu

PF Hpr

PF Adu

PF Adr

PF Adsu

PF Adsr

PF АрNu

PF АрNr

PF АрNsu

PF АрNsr

PF Ladu

PF Ladr

PF ApLu

PF ApLr

PF DaN

PF DaLu

PF DaLr

PF Vu

PF Vr

PF Vm

PF Dhu

PF Dhr

PF Ahu

PF Ahr

PF Fu

PF Fr

PF Cl

PF NdNu

PF NdNr

PF Npu

PF Npr

PF Dn

PF NdAdu

PF NdAdr

PF ApNpu

PF ApNpr

PF AC

PF Vms

PF Vus

PF Vrs

PF Lsu

PF Lsr

PF Vml

PF Vul

PF Vrl

10,4333 5 2,08667 227,5000 234 0,972222 2,14629 0,060849

0,9708 5 0,19417 226,0250 234 0,965919 0,20102 0,961808

1,6708 5 0,33417 299,1250 234 1,278312 0,26141 0,933717

4,1833 5 0,83667 84,5500 234 0,361325 2,31555 0,044476

3,9333 5 0,78667 100,0000 234 0,427350 1,84080 0,105716

0,8208 5 0,16417 26,6750 234 0,113996 1,44011 0,210633

0,0000 5 0,00000 0,0000 234 0,000000

2,5833 5 0,51667 38,1500 234 0,163034 3,16907 0,008677

0,8875 5 0,17750 41,6750 234 0,178098 0,99664 0,420491

6,9500 5 1,39000 35,3000 234 0,150855 9,21416 0,000000

1,1208 5 0,22417 11,3750 234 0,048611 4,61143 0,000495

2,6500 5 0,53000 75,9500 234 0,324573 1,63292 0,152067

4,8708 5 0,97417 41,5250 234 0,177457 5,48958 0,000085

4,6875 5 0,93750 15,3750 234 0,065705 14,26829 0,000000

0,0208 5 0,00417 0,9750 234 0,004167 1,00000 0,418460

127,2708 5 25,45417 180,5250 234 0,771474 32,99418 0,000000

123,4000 5 24,68000 122,8500 234 0,525000 47,00952 0,000000

42,1208 5 8,42417 86,8750 234 0,371261 22,69071 0,000000

36,0833 5 7,21667 101,1000 234 0,432051 16,70326 0,000000

8,8833 5 1,77667 28,8500 234 0,123291 14,41040 0,000000

1,3333 5 0,26667 6,4000 234 0,027350 9,75000 0,000000

0,3208 5 0,06417 6,4750 234 0,027671 2,31892 0,044198

8,3375 5 1,66750 75,1250 234 0,321047 5,19394 0,000153

12,9208 5 2,58417 115,5750 234 0,493910 5,23206 0,000142

39,8833 5 7,97667 112,1000 234 0,479060 16,65067 0,000000

0,6500 5 0,13000 10,7500 234 0,045940 2,82977 0,016760

9,1875 5 1,83750 9,9750 234 0,042628 43,10526 0,000000

0,3375 5 0,06750 8,3250 234 0,035577 1,89730 0,095591

0,1333 5 0,02667 3,8000 234 0,016239 1,64211 0,149680

2,0208 5 0,40417 27,4750 234 0,117415 3,44222 0,005077

8,5375 5 1,70750 27,9250 234 0,119338 14,30815 0,000000

16,0500 5 3,21000 32,5500 234 0,139103 23,07650 0,000000

0,0208 5 0,00417 0,9750 234 0,004167 1,00000 0,418460

0,4208 5 0,08417 6,3750 234 0,027244 3,08941 0,010135

1,6833 5 0,33667 11,5000 234 0,049145 6,85043 0,000006

0,4208 5 0,08417 12,3750 234 0,052885 1,59152 0,163251

8,1875 5 1,63750 14,9750 234 0,063996 25,58765 0,000000

0,0875 5 0,01750 2,8750 234 0,012286 1,42435 0,216197

0,0208 5 0,00417 0,9750 234 0,004167 1,00000 0,418460

36,4208 5 7,28417 84,3750 234 0,360577 20,20142 0,000000

77,1208 5 15,42417 139,6750 234 0,596902 25,84038 0,000000

0,0000 5 0,00000 0,0000 234 0,000000

0,3208 5 0,06417 6,4750 234 0,027671 2,31892 0,044198

0,0875 5 0,01750 2,8750 234 0,012286 1,42435 0,216197

0,0333 5 0,00667 1,9500 234 0,008333 0,80000 0,550637

4,8833 5 0,97667 22,3000 234 0,095299 10,24843 0,000000

1,9208 5 0,38417 33,5750 234 0,143483 2,67744 0,022449

0,0000 5 0,00000 0,0000 234 0,000000

0,0000 5 0,00000 0,0000 234 0,000000

0,0000 5 0,00000 0,0000 234 0,000000
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Як видно з табл. 3.15 та 3.16, відмінності у прояві дерматогліфічних 

параметрів як на MPh, так і PPh у чоловіків різних етнотериторіальних груп є 

значними. Для того щоб виявити, у яких парах вони є суттєвими, було вирішено 

провести відповідні парні тести (Post-hoc тести) та графічний аналіз.  

На діаграмах на рис. 3.11 відтворено графічне зображення середнього 

значення прояву змінних Vr та DaN та відповідна стандартна похибка і довірчий 

інтервал (95 %). На цьому рисунку чітко прослідковується, що дерматогліфічний 

параметр Vr на середніх фалангах є визначальним для чоловіків гуцульської 

етнотериторіальної групи, а от прояв дерматогліфічного параметра DaN на середніх 

фалангах є тим дерматогліфічним критерієм, що відрізняє контрольну групу осіб від 

усіх інших досліджуваних груп. 

 

Categ. Box & Whisker Plot: MF Vr

 Mean 
 Mean±SE 
 Mean±1,96*SE 

Lemko Control Boiko Hutsul Opillia Pokuttia

Етнос

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

M
F

 V
r

Categ. Box & Whisker Plot: MF DaN
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Рис. 3.11. Графічне зображення середнього значення (Mean) прояву змінних 

Vr та DaN, розташованих на середніх фалангах у чоловіків різних 

етнотериторіальних груп, стандартна похибка (Mean SE) та 95 % довірчий інтервал 

(Mean 1.96 SE) 

 

Стосовно змінних, отриманих під час підрахунку параметрів проксимальних 

фаланг пальців рук, то для них ми теж провели парні тести та виявили пари, у яких 

найбільш суттєві відмінності у прояві ознак (рис. 3.12).  
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Categ. Box & Whisker Plot: PF Vm
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Categ. Box & Whisker Plot: PF Vu

 Mean 
 Mean±SE 
 Mean±1,96*SE 

Lemko Control Boiko Hutsul Opillia Pokuttia

Етнос

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

P
F

 V
u

 

Рис. 3.12. Графічне зображення середнього значення (Mean) прояву змінних 

Vm та Vu, розташованих на проксимальних фалангах у чоловіків різних 

етнотериторіальних груп, стандартна похибка (Mean SE) та 95 % довірчий інтервал 

(Mean 1.96 SE) 

 

Наступним кроком після Post-hoc тесту було проведення Tukey HSD test. Ми 

отримали результати, які дозволили підтвердити підсумкитесту ANOVA та 

графічного аналізу. Висновки вказаного тесту наведені в табл. 3.17 для ознак Vm, 

DaN та Vr, локалізованих на середніх фалангах, та в табл. 3.18 для ознак Dn та Vm, 

розташованих на проксимальних фалангах у чоловіків різних етнотериторіальних 

груп. 

Для даних, отриманих від чоловіків різних етнотериторіальних груп, так само, 

як і для жінок застосовано покроковий дискримінантний аналіз. У ході вивчення 

залежності прояву дерматогліфічних ознак на середніх та проксимальних фалангах 

пальців рук від етнотериторіальної належності було встановлено, що з 50 

досліджуваних змінних на середніх фалангах пальців рук чоловіків проявилися такі: 

Vu, Vm, Hdr, Lr, Adsr, ApNu, Vr, NdNu, Hdu, Lsr, S, ApNr, Adu, Adr, Lsu, Npr, Lu, 

Dhu, Fr, DaN, Adsu, NdNr, Npu, Fu, Vms, ApNsu, ApLr.Усі інші змінні мали нульовий 

рівень прояву, тому вважалися константами. Стосовно дерматогліфічних параметрів 

розташованих на проксимальних фалангах пальців рук, то в чоловіків проявились 

ознаки S, Lu, Lr, Hdu, Hdr, Hpu, Adu, Adr, Adsu, Adsr, АрNu, АрNr, АрNsu, АрNsr, 

Ladu, Ladr, ApLu, ApLr, DaN, DaLu, DaLr, Vu, Vr, Vm, Dhu, Dhr, Ahu, Ahr, Fu, Fr, Cl, 
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NdNu, NdNr, Npu, Npr, Dn, NdAdu, NdAdr, ApNpu, ApNpr, Vms, Vus, Vrs, Lsu, Lsr, 

Vml, Vul, Vrl. Усі інші ознаки були виключені з дослідження через нульовий рівень 

прояву. 

 

Таблиця 3.17 

Дані аналізу Tukey HSD test для ознак MPhVm, MPhDaN та MPhVr 

у чоловіків різних етнотериторіальних груп 

Tukey HSD test; Variable: MF Vm 
Marked differences are significant at p < ,05000

Етнос

{1}
M=,22500

{2}
M=,37500

{3}
M=,15000

{4}
M=,50000

{5}
M=,05000

{6}
M=1,2000

Lemko    {1}

Control  {2}

Boiko    {3}

Hutsul   {4}

Opillia  {5}

Pokuttia {6}

0,918791 0,996226 0,446631 0,853903 0,000020

0,918791 0,666364 0,961735 0,255725 0,000021

0,996226 0,666364 0,182588 0,985680 0,000020

0,446631 0,961735 0,182588 0,032905 0,000065

0,853903 0,255725 0,985680 0,032905 0,000020

0,000020 0,000021 0,000020 0,000065 0,000020  

Tukey HSD test; Variable: MF DaN 
Marked differences are significant at p < ,05000

Етнос

{1}
M=,07500

{2}
M=,80000

{3}
M=,17500

{4}
M=,10000

{5}
M=,45000

{6}
M=,07500

Lemko    {1}

Control  {2}

Boiko    {3}

Hutsul   {4}

Opillia  {5}

Pokuttia {6}

0,000020 0,963538 0,999950 0,025026 1,000000

0,000020 0,000024 0,000020 0,046182 0,000020

0,963538 0,000024 0,989864 0,210189 0,963538

0,999950 0,000020 0,989864 0,046182 0,999950

0,025026 0,046182 0,210189 0,046182 0,025026

1,000000 0,000020 0,963538 0,999950 0,025026
 

Tukey HSD test; Variable: MF Vr 
Marked differences are significant at p < ,05000

Етнос

{1}
M=,17500

{2}
M=,30000

{3}
M=,35000

{4}
M=,80000

{5}
M=,15000

{6}
M=,40000

Lemko    {1}

Control  {2}

Boiko    {3}

Hutsul   {4}

Opillia  {5}

Pokuttia {6}

0,932242 0,765313 0,000046 0,999965 0,520467

0,932242 0,998956 0,001897 0,862688 0,973616

0,765313 0,998956 0,007852 0,647325 0,998956

0,000046 0,001897 0,007852 0,000030 0,027545

0,999965 0,862688 0,647325 0,000030 0,397302

0,520467 0,973616 0,998956 0,027545 0,397302
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Таблиця 3.18  

Дані аналізу Tukey HSD test для ознак PPhDn та PPhVmу чоловіків різних 

етнотериторіальних груп 

Tukey HSD test; Variable: PF Dn 
Marked differences are significant at p < ,05000

Етнос

{1}
M=0,0000

{2}
M=,50000

{3}
M=0,0000

{4}
M=,02500

{5}
M=0,0000

{6}
M=0,0000

Lemko    {1}

Control  {2}

Boiko    {3}

Hutsul   {4}

Opillia  {5}

Pokuttia {6}

0,000020 1,000000 0,997881 1,000000 1,000000

0,000020 0,000020 0,000020 0,000020 0,000020

1,000000 0,000020 0,997881 1,000000 1,000000

0,997881 0,000020 0,997881 0,997881 0,997881

1,000000 0,000020 1,000000 0,997881 1,000000

1,000000 0,000020 1,000000 0,997881 1,000000  

Tukey HSD test; Variable: PF Vm 
Marked differences are significant at p < ,05000

Етнос

{1}
M=,22500

{2}
M=,27500

{3}
M=,37500

{4}
M=,50000

{5}
M=,20000

{6}
M=1,3750

Lemko    {1}

Control  {2}

Boiko    {3}

Hutsul   {4}

Opillia  {5}

Pokuttia {6}

0,999535 0,927725 0,480802 0,999985 0,000020

0,999535 0,987454 0,693805 0,996713 0,000020

0,927725 0,987454 0,966232 0,868730 0,000020

0,480802 0,693805 0,966232 0,378550 0,000020

0,999985 0,996713 0,868730 0,378550 0,000020

0,000020 0,000020 0,000020 0,000020 0,000020

 

Табл. 3.19 відображає результат опрацювання вихідних даних за допомогою 

методу покрокового дискримінантного аналізу, які свідчать, що для осіб чоловічої 

статі визначальними дерматогліфічними параметрами, заякими можна прогнозувати 

етнотериторіальну належність, є Vu, Vm, Hdr, Lr, Adsr, ApNu, Vr, NdNu, Hdu, Lsr, S, 

ApNr, Adu, Adr, Lsu, Npr, Lu, Dhu. 

Що стосується дерматогліфів, розташованих на проксимальних фалангах 

пальців рук чоловіків, то покроковий дискримінантний аналіз показав, що 

головними дерматогліфами для прогнозування етнотериторіальної належності є 

Ladr, Dhr, Ladu, ApNpr, Dn, Cl, ApLu, Vm, DaN, ApLr, Fr, ApNpu, Lsu, Adsr, Dhu, 

Hpu, ApNr, NdAdu. 
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Таблиця 3.19 

Підсумок ступінчастої регресії під час покрокового дискримінантного аналізу 

для дерматогліфів середніх фаланг пальців рук чоловіків 

 

Summary of stepwise regression; variable: Етнос 
Forward stepwise
P to enter: ,05, P to remove: ,05

Effect

Steps Degr. of
Freedom

F to
remove

P to
remove

F to
enter

P to
enter

Effect
status

MF Vu

MF Vm

MF Hdr

MF Lr

MF Adsr

MF АрNu

MF Vr

MF NdNu

MF Hdu

MF Lsr

MF S

MF АрNr

MF Adu

MF Adr

MF Lsu

MF Npr

MF Lu

MF Dhu

MF Fr

MF DaN

MF Adsu

MF NdNr

MF Npu

MF Fu

MF Vms

MF АрNsu

MF ApLr

Step Number 25 5 18,61123 0,000000 In

5 24,05120 0,000000 In

5 13,31044 0,000000 In

5 17,94698 0,000000 In

5 3,13576 0,009377 In

5 9,21107 0,000000 In

5 11,04299 0,000000 In

5 6,93264 0,000005 In

5 12,84641 0,000000 In

5 5,46336 0,000093 In

5 11,51924 0,000000 In

5 5,42093 0,000101 In

5 5,03602 0,000218 In

5 6,60096 0,000010 In

5 6,89514 0,000005 In

5 6,02184 0,000031 In

5 19,90497 0,000000 In

5 2,66210 0,023314 In

5 1,09452 0,364375 Out

5 1,72092 0,130941 Out

5 0,92185 0,467633 Out

5 2,04745 0,073247 Out

5 1,13910 0,340663 Out

5 1,57289 0,168902 Out

5 1,25131 0,286294 Out

5 0,46766 0,800103 Out

5 0,29668 0,914385 Out  

 

Наступним кроком було уточнення даних за допомогою багатомірного тесту 

значущості змінних, отриманих із середніх фаланг (табл. 3.20).  

Беручи до уваги результати, одержані внаслідок проведеного тесту, можна 

дійти висновку, що ключовими, визначальними змінними (дерматогліфами, 

розташованими на середніх фалангах) у вказаній моделі є S, Lu, Lr, Hdu, Hdr, Adu, 

Adr, Adsr, ApNu, ApNr, Vu, Vr, Vm, Dhu, NdNu, Npr,Lsu, Lsr. Також варто 

відзначити, що ознаки Adsu, ApNsu, ApLr, DaN, Fu, Fr, NdNr, Npu, Vms володіють 

нульовим ефектом у цій моделі, а тому ніяким чином не впливають на визначення 

етнотериторіальної належності невідомої особи. 
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Таблиця 3.20 

Багатомірний тест значущості змінних у побудованій моделі 

Multivariate Tests of Significance 

Sigma-restricted parameterization

Effective hypothesis decomposition

Effect

Test Value F Effect

df

Error

df

p

Intercept

MF S

MF Lu

MF Lr

MF Hdu

MF Hdr

MF Adu

MF Adr

MF Adsu

MF Adsr

MF АрNu

MF АрNr

MF АрNsu

MF ApLr

MF DaN

MF Vu

MF Vr

MF Vm

MF Dhu

MF Fu

MF Fr

MF NdNu

MF NdNr

MF Npu

Wilks 0,360850 76,87146 5 217 0,000000

Wilks 0,790251 11,51925 5 217 0,000000

Wilks 0,685570 19,90497 5 217 0,000000

Wilks 0,707451 17,94698 5 217 0,000000

Wilks 0,771605 12,84641 5 217 0,000000

Wilks 0,765291 13,31044 5 217 0,000000

Wilks 0,896027 5,03602 5 217 0,000218

Wilks 0,867983 6,60096 5 217 0,000010

Wilks 1,000000 0

Wilks 0,932616 3,13576 5 217 0,009377

Wilks 0,824921 9,21107 5 217 0,000000

Wilks 0,888963 5,42093 5 217 0,000101

Wilks 1,000000 0

Wilks 1,000000 0

Wilks 1,000000 0

Wilks 0,699873 18,61123 5 217 0,000000

Wilks 0,797164 11,04299 5 217 0,000000

Wilks 0,643428 24,05120 5 217 0,000000

Wilks 0,942206 2,66210 5 217 0,023314

Wilks 1,000000 0

Wilks 1,000000 0

Wilks 0,862264 6,93264 5 217 0,000005

Wilks 1,000000 0

Wilks 1,000000 0

 

Провівши уточнення даних за допомогою багатомірного тесту значущості 

змінних у побудованій моделі, ми дійшли висновку, що визначальними 

дерматогліфами на проксимальних фалангах пальців рук є Hpu, Adsr, ApNr, Ladu, 

Ladr, ApLu, ApLr, DaN, Vm, Dhu, Dhr, Fr, Cl, Dn, NdAdu, ApNpu, ApNpr, Lsu. 

Наслідком проведеного аналізу стала побудова моделі, за допомогою якої ми 

змогли прогнозувати належність осіб чоловічої статі до конкретної 

етнотериторіальної групи на базі використання дерматогліфічних параметрів 

середніх фаланг пальців рук з імовірністю, більшою за 68 %, та дерматогліфів, 

розташованих на проксимальних фалангах з імовірністю близько 79 %. 

Для прогнозування етнотериторіальної належності в осіб чоловічої статі ми 

також застосовуємо функцію (1), наведену врозділі 3.1.1, підставляючи в неї 

коефіцієнти, подані в табл. 3.21, справедливі для дерматогліфічних параметрів, 
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локалізованих на середніх фалангах пальців рук, та в табл. 3.22 для дерматогліфів, 

отриманих із проксимальних фаланг пальців рук.  

Таблиця 3.21 

Матриця прогнозування етнотериторіальної належності невідомої особи за 

дерматогліфічними параметрами MPh пальців рук 

Classification Matrix 
Classifications: Rows(Observed) Columns(Predicted)
(Analysis sample)

Class

Percent
Correct

Control
p=,1667

Hutsul
p=,1667

Boiko
p=,1667

Lemko
p=,1667

Opillia
p=,1667

Pokuttia
p=,1667

Control

Hutsul

Boiko

Lemko

Opillia

Pokuttia

Total

67,50000 27,00000 2,00000 4,00000 1,00000 2,00000 4,00000

75,00000 0,00000 30,00000 1,00000 1,00000 1,00000 7,00000

77,50000 3,00000 0,00000 31,00000 1,00000 4,00000 1,00000

82,50000 2,00000 1,00000 1,00000 33,00000 1,00000 2,00000

95,00000 2,00000 0,00000 0,00000 0,00000 38,00000 0,00000

80,00000 3,00000 3,00000 2,00000 0,00000 0,00000 32,00000

79,58333 37,00000 36,00000 39,00000 36,00000 46,00000 46,00000
 

Таблиця 3.22 

Матриця прогнозування етнотериторіальної належності невідомої особи за 

дерматогліфічними параметрами PPh пальців рук 

Classification Functions for Етнос 
Sigma-restricted parameterization

Effect

Lemko
p=,1667

Control
p=,1667

Boiko
p=,1667

Hutsul
p=,1667

Opillia
p=,1667

Pokuttia
p=,1667

Intercept

PF Hpu

PF Adsr

PF АрNr

PF Ladu

PF Ladr

PF ApLu

PF ApLr

PF DaN

PF Vm

PF Dhu

PF Dhr

PF Fr

PF Cl

PF Dn

PF NdAdu

PF ApNpu

PF ApNpr

PF Lsu

-11,1599 -16,8889 -7,20187 -6,98209 -8,12649 -8,35959

-0,0583 1,9804 2,90732 4,10275 3,51668 5,03002

1,2553 0,8752 7,46831 1,47837 3,31476 1,58280

3,4857 3,7175 1,90405 1,92441 3,77704 1,34367

3,6535 0,3360 0,54279 0,34144 0,39443 0,10194

4,8935 0,0835 0,75474 0,70943 0,42041 0,58280

1,0715 0,9849 1,41016 4,16364 1,06029 3,90884

0,1779 0,9805 1,17050 3,27810 0,84560 3,07594

0,2115 1,5976 0,88966 0,30643 5,24334 0,01027

1,4124 2,4323 2,05599 2,82638 1,59535 4,72895

-1,4889 6,5876 4,81836 1,26179 4,64288 1,19353

0,7444 18,9301 0,39010 1,85378 1,56746 2,71731

0,5306 8,2112 0,93501 1,25039 0,38868 2,49769

1,0931 9,0464 1,07807 1,08637 1,52732 0,48837

0,6928 11,8325 0,52515 1,59980 -0,44233 1,62969

1,3159 -5,0099 2,18597 8,47952 2,42312 5,21130

0,7474 0,6781 3,27334 1,10546 2,84020 0,85550

0,4540 0,7933 2,35807 0,87534 2,89688 0,75075

0,3048 -0,2882 5,00568 0,85987 3,09874 0,70308  
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3.2. Взаємозв’язок напрямленості папілярного рельєфусередніх та 

проксимальних фаланг пальців рук у представників різних статевих та 

етнотериторіальних груп 

Шкірний покрив долонної поверхні кисті та підошовної поверхні стопи 

характеризується певною особливістю. На цих ділянках шкіра має папілярний 

візерунок, щоє складним рельєфним малюнком, утвореним чергуванням з деякою 

періодичністю гребінцевих підвищень (вис. 0,1–0,4 мм, шир. 0,2–0,7 мм), які 

розділені неглибокими борознами – заглибленнями (глиб.0,1–0,1 мм, шир. 0,1–0,3 

мм). 

Папілярні лінії, розташовані в ділянці середніх і проксимальних фаланг 

пальців рук, можуть бути ульнарними (ulnar), тобто напрямленими в бік V пальця, 

та радіальним (radial), які орієнтовані в бік І пальця, а також можуть мати серединне 

розміщення (middle), тобто у вигляді прямих ліній, локалізованих паралельно до 

міжфалангових складок.  

 

3.2.1. Характеристика напрямленості папілярного рельєфусередніх та 

проксимальних фаланг пальців рук в осіб жіночої статі різних 

етнотериторіальних груп 

У ході дослідження було встановлено, що на MPh FB (рис. 3.11) трапляються 

ульнарно орієнтовані папілярні лінії з частотою 3,43, радіально орієнтовані 

папілярні лінії з частотою 3,30 та серединно розташовані з частотою 1,28, а 

відповідно коефіцієнт співвідношення ульнарних папілярних ліній до радіальних 

(КU/R) на MPh становить 1,03, що дозволяє стверджувати, що в цій групі, хоча і 

незначно, проте переважає ульнарний напрям папілярних ліній.  

Що стосується PPh, то у FB спостерігається така тенденція: частота 

поширеності ульнарно орієнтованих папілярних ліній – 4,30, радіально орієнтованих  

– 3,73, серединно розташованих– 1,97, а КU/R – 1,15, що також свідчить про 

переважання в цій групі ульнарно орієнтованих папілярних ліній. 
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Рис. 3.13. Графічне зображення коефіцієнта співвідношення ульнарних 

папілярних ліній до радіальних серед жінок різних етнотериторіальних груп 

 

У FH на MPh трапляються ульнарно орієнтовані папілярні лінії з частотою 

2,93, радіально орієнтовані – 2,63 та серединно розташовані – 2,45, відповідно КU/R 

на MPh становить 1,11, що дозволяє свідчити про переважання ульнарно 

орієнтованих папілярних ліній у цій групі. На PPh ульнарно і радіально напрямлені 

лінії поширені з однаковою частотою, а саме 3,92, КU/R– 1,0, більше такої тенденції 

не спостерігається серед інших досліджуваних груп жінок. Що стосується 

серединно розташованих папілярних ліній, то в цій групі жінок вони трапляються з 

частотою 2,15 (рис. 3.13). 

Дерматогліфічний фенотип FL характеризуться переважанням на MPh 

радіально орієнтованих папілярних ліній з частотою 3,40, ульнарно напрямлені 

папілярні лінії поширені з частотою 3,15, серединно розташовані – 1,45, КU/R – 

0,92. На PPh жінок цієї групи ульнарно орієнтовані папілярні лінії трапляються з 

частотою 4,52, радіально орієнтовані – 4,40 та серединно розташовані – 1,07, що 
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становить найменшу частоту поширеності цього типу папілярних ліній серед усіх 

досліджуваних груп; КU/R 1,02 (рис. 3.13). 

Для FO властивим є переважання на MPh радіально орієнтованих папілярних 

ліній. У них на MPh ульнарно напрямлені папілярні лінії трапляються з частотою 

3,40, радіально орієнтовані – 3,55, серединно розташовані – 1,05, КU/R 0,95. Що 

стосується PPh, то у FO ульнарно орієнтовані папілярні лінії поширені з частотою 

4,15, радіально орієнтовані – 4,00 та серединно розташовані – 1,85, КU/R становить 

0,95 (рис. 3.13). 

У FP на MPh ульнарно орієнтовані папілярні лінії спостерігаємо з частотою 

3,07, радіально орієнтовані – 3,03 та серединно розташовані – 1,90, КU/R 1,01. 

Стосовно PPh, то у FP ульнарно орієнтовані папілярні лінії трапляються з частотою 

3,60, радіально орієнтовані – 2,92 та серединно розташовані – 3,48, що є найбільшим 

значенням серед усіх досліджуваних груп; КU/R – 0,95 (рис. 3.13). 

Що стосується FC, то на MPh ульнарно орієнтовані папілярні лінії 

простежуються з частотою 2,50, радіально орієнтовані – 2,87 та серединно 

розташовані – 2,62, КU/R складає 0,86, що свідчить про більшу поширеність 

радіально орієнтованих папілярних ліній. На PPh у FC ульнарно орієнтовані 

папілярні лінії трапляються з частотою 3,32, радіально орієнтовані – 3,87 та 

серединно розташовані – 2,80, КU/R – 0,85, що також підтверджує переважання 

радіально орієнтованих папілярних ліній. 

 

3.2.2. Характеристика напрямленості папілярного рельєфу середніх та 

проксимальних фаланг пальців рук в осіб чоловічої статі різних 

етнотериторіальних груп 

Внаслідок математичного аналізуми встановили, що на MPh у MB ульнарно 

орієнтовані папілярні лінії трапляються з частотою 2,92, радіально орієнтовані – 

3,25 та серединно розташовані – 1,82, а KU/R на MPh становить 0,90, що дозволяє 

стверджувати, що в цій групі найбільш поширений радіальний напрям папілярних 

ліній. Стосовно PPh, то частота поширеності ульнарно орієнтованих папілярних 
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ліній складає 4,47, радіально орієнтованих – 3,82, серединно розташованих – 1,70, а 

KU/R – 1,15, що також свідчить про переважання у вказаній групі ульнарно 

орієнтованих папілярних ліній (рис. 3.14). 

 

Рис. 3.14. Графічне зображення коефіцієнта співвідношення ульнарних 

папілярних ліній до радіальних серед чоловіків різних етнотериторіальних груп 

 

У MH на MPh трапляються ульнарно орієнтовані папілярні лінії з частотою 

3,47, радіально орієнтовані – 2,77 та серединно розташовані – 1,75, а КU/R на MPh 

становить 1,25, що дозволяє стверджувати, що в цій групі найбільш поширений 

радіальний напрям папілярних ліній. Що стосується PPh, то в MH частота 

поширеності ульнарно орієнтованих папілярних ліній складає 3,92, радіально 

орієнтованих – 4,35, серединно розташованих – 1,72, а KU/R – 0,90, що також 

свідчить про переважання радіально орієнтованих папілярних ліній у вказаній групі 

(рис. 3.14). 

На MPh ML ульнарно орієнтовані папілярні лінії спостерігаємо з частотою 

3,05, радіально орієнтовані – 3,20 та серединно розташовані – 1,75, KU/R – 0,95. На 

PPh у ML ульнарно орієнтовані папілярні лінії поширені з частотою 4,50, радіально 

орієнтовані – 4,02 та серединно розташовані – 1,47, що становить найменшу частоту 

поширеностіцього типу ліній серед усіх досліджуваних груп. KU/R – 1,11, що 
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свідчить про переважання у вказаній групі ульнарно орієнтованих папілярних ліній 

(рис. 3.14). 

Для MO характерним є те, що на MPh радіально та ульнарно орієнтовані 

папілярні лінії простежуються з однаковою частотою, а саме 3,40, і відповідно KU/R 

у цій групі становить 1. Частота поширеності серединно розташованих папілярних 

ліній - 1,17. Що стосується PPh, то в MO вказаної етнотериторіальної групи 

ульнарно орієнтовані папілярні лінії трапляються з частотою 4,25, радіально 

орієнтовані – 4,30 та серединно розташовані – 1,45, KU/R– 0,98, що свідчить про 

хоча й незначне, проте переважання на цих фалангах радіально орієнтованих 

папілярних ліній (рис. 3.14). 

У MP на MPh ульнарно орієнтовані папілярні лінії поширені з частотою 2,97, 

радіально орієнтовані – 2,82 та серединно розташовані – 2,20, KU/R становить 1,05. 

Стосовно PPh, то в MP ульнарно орієнтовані папілярні лінії трапляються з частотою 

3,85, радіально орієнтовані – 3,95 та серединно розташовані – 2,2, КU/R – 0,97 (рис. 

3.14). 

У MC на MPh ульнарно орієнтовані папілярні лінії простежуються з частотою 

2,37, радіально орієнтовані – 3,20 та серединно розташовані – 2,42, KU/R становить 

0,74, що свідчить про більшу поширеність радіально орієнтованих папілярних ліній. 

На PPh у MC ульнарно орієнтовані папілярні лінії трапляються з частотою 3,35, 

радіально орієнтовані – 3,75 та серединно розташовані – 2,90, KU/R– 0,89, що також 

підтверджує переважання радіально орієнтованих папілярних ліній (рис. 3.14). 

 

3.3. Особливості симетрії дерматогліфів середніх та проксимальних 

фаланг пальців рук у представників різних етнотериторіальних та статевих 

груп 

Симетрія дерматогліфічних параметрів – це розташування однотипних 

дерматогліфів на однойменних пальцях та фалангах правої та лівої руки. Симетрія 

може бути однонаправленою, коли напрямок папілярних ліній (ульнарний чи 

радіальний) однаковий, або ж різнонаправленою, коли напрямок папілярних ліній на 

однойменних фалангах однойменних пальців рук є різним. 
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У ході статистичної обробки первинних дерматогліфів ми встановили, що 

однонаправлена симетрія у представників досліджуваних статевих та 

етнотериторіальних груп має дуже малий відсоток поширеності, й тому до уваги її 

не брали. Проте після дослідження різнонаправленої симетрії ми отримали такі 

результати. 

У FH на MPh симетрія дерматогліфічних параметрів трапляється на ІІ пальці у 

20 % випадків, ІІІ – 22,5 %, IV – 5 %,V– 22,5 % (рис. 3.13). На PPh серед 

представниць вказаної етнотериторіальної групи симетрія дерматогліфічних 

параметрів поширена на І пальці у 22,5 % випадків, ІІ – 25 %, ІІІ – 32,5 %, IV– 5 %, 

V – 17,5 % (рис. 3.15). 

Що стосується FB, то на MPh симетрію дерматогліфічних параметрів 

спостерігаємона ІІ пальці у 25 % випадків, ІІІ – 12,5 %, IV– 22,5 %, V– 25 % (рис. 

3.13). На PPh серед жінок цієї етнотериторіальної групи вонатрапляється на І пальці 

у 12,5 % випадків, ІІ – 7,5 %, ІІІ – 17,5 %, IV– 17,5 %, V– 27,5 % (рис. 3.16). 

 

 

Рис. 3.15. Частота поширеності симетрії дерматогліфічних параметрів на MPh 

серед жінок досліджуваних етнотериторіальних груп (%) 
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Серед FL на MPh симетрія дерматогліфічних параметрів трапляється на ІІ 

пальці у 27,5 % випадків, ІІІ – 10 %, IV– 20 %, V– 27,5 % (рис. 3.15). Стосовно PPh, 

то в жінок вказаної етнотериторіальної групи вонапоширенана І пальці у 17,5 % 

випадків, ІІ – 22,5 %, ІІІ – 25 %, IV– 15 %, V– 22,5 % (рис. 3.16). 

 

Рис. 3.16. Частота поширеності симетрії дерматогліфічних параметрів на PPH 

серед жінок досліджуваних етнотериторіальних груп (%) 

 

На MPh серед FOсиметрію дерматогліфічних параметрів простежуємона ІІ 

пальці у 20 % випадків, ІІІ – 20 %, IV – 17,5 %, V– 22,5 % (рис. 3.15). Що стосується 

PPh, то в жінок цієї етнотериторіальної групи симетрія дерматогліфічних параметрів 

трапляєтьсяна І пальці у 15 % випадків, ІІ – 15 %, ІІІ – 15 %, IV– 12,5 %, V – 17,5 % 

(рис. 3.16). 

FP від усіх досліджуваних груп відрізняються такою частотою поширеності 

симетрії дерматогліфічних параметрів:на MPh вона прослідковуєтьсяна ІІ пальці у 

20 % випадків, ІІІ – 12,5 %, IV – 7,5 %, V– 15 % (рис. 3.15). На PPh у жінок згаданої 

етнотериторіальної групи симетрія дерматогліфічних параметрів простежуєтьсяна І 

пальці у 17,5 % випадків, ІІ – 20 %, ІІІ – 10 %, IV– 20 %, V– 10 % (рис. 3.16). 

Серед FС на MPh симетрія дерматогліфічних параметрів поширенана ІІ пальці 

у 20 % випадків, ІІІ – 12,5 %, IV– 7,5 %, V – 15 % (рис. 3.15). На PPh у жінок 
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вказаної етнотериторіальної групи вона трапляється на І пальці у 25 % випадків, ІІ – 

32 %, ІІІ – 10 %, IV– 20 %, V – 25 % (рис. 3.16). 

У табл. 3.23 наведено узагальнені дані щодо відсоткового співвідношення 

частоти поширеності симетрії конкретних дерматогліфічних параметрів на MPh 

серед жінок досліджуваних етнотериторіальних груп.  

 

Таблиця 3.23 

Частота поширеності симетрії дерматогліфічних параметрів  

на MPh пальців рук серед жінок різних етнотериторіальних груп (%) 

жін Гуцули Лемки Бойки Контроль Опілля Покуття 

S 0,63 1,88 1,25 1,25 0,00 0,00 

L 3,13 4,38 6,25 5,63 3,13 1,88 

Hd 0,00 1,25 0,63 0,63 5,00 0,00 

Ad 0,63 0,00 10,00 0,00 1,25 0,00 

ApN 0,63 0,63 0,63 0,63 10,00 0,00 

Lad 0,00 0,00 0,00 0,63 0,00 0,00 

ApL 0,00 1,88 0,00 0,00 0,00 0,00 

DaN 0,00 0,00 0,00 1,88 0,00 0,00 

V 3,13 0,00 1,88 0,00 0,63 3,13 

Dh 0,00 0,00 0,00 0,63 0,00 0,00 

F 5,00 0,63 0,00 0,63 0,00 7,50 

Cl 3,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

NdN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,25 

Np 0,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ls 0,00 10,63 0,63 0,00 0,00 0,00 
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Відсоткове співвідношення частоти поширеності симетрії дерматогліфічних 

параметрів на PPh пальців рук серед жінок різних етнотериторіальних груп 

представлене в табл. 3.24. 

Таблиця 3.24 

Частота поширеності симетрії дерматогліфічних параметрів на PPh пальців рук 

серед жінок різних етнотериторіальних груп (%) 

жін Гуцули Лемки Бойки Контроль Опілля Покуття 

S 0 1 1 3 0 0,5 

L 2,5 4,5 4,5 9 5 1,5 

Hd 0 2 1 3,5 0,5 0 

Ad 0 2,5 0 0 0,5 0,5 

ApN 0,5 0,5 0 0 2 0 

Lad 0 3 0 0 0 0 

ApL 2 0 0 0 0 0 

DaN 0 0 0 0 0,5 0 

V 3 2 4 2 2 4 

Dh 0 0 4 0,5 0 0 

Ah 0 0 1 0,5 0 0 

F 0 0 0 4 0 0 

Cl 0,5 0 0 0 0 0 

ApNp 0 0 0 0 4,5 0 

Ac 0 0 0 0 0,5 0 

Vs 12 0 1 0 0 9 

Ls 0 3,5 0 0 0 0 
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Після отримання узагальнених даних ми дослідили пальцеву симетрію 

конкретних дерматогліфічних параметрів, що трапляються на MPh і PPh, пальців 

рук серед жінок різних етнотериторіальних груп. Внаслідок проведеного аналізу 

одержали дані, які наводимо нижче. 

На РPh на І пальці обох рук у жінок була виявлена така симетрія: у FH 

симетрія ApN становить 2,5 % випадків,Vs – 20 %; у FB симетрія S – 2,5 %, L – 5 %, 

Hd – 5 %; у FL симетрія S – 2,5 %, L – 5 %, Hd – 10 %; у FO симетрія L – 7,5 %, Hd – 

2,5 %, Ad – 2,5 %, ApN – 2,5 %; у FP симетрія L – 2,5 %, Ad – 2,5 %, V – 2,5 %,Vs –

10 %; у FC симетрія S– 10 %, L – 10 %, Hd – 2,5 %, F – 2,5 %. 

На MPh ІІ пальця обох рук спостерігаємо симетрію таких дерматогліфічних 

параметрів: у FH симетрія L– 2,5 % випадків, V – 2,5 %, F – 7,5 %, Cl – 5 % та Np – 

2,5 %; у FB симетрія L – 5 %, Hd – 2,5 %, Ad – 17,5 %; у FL симетрія S – 2,5 %, L – 5 

% та LS – 20 %; у FO симетрія ApN – 20 %; у FP симетрія V – 5 %, F – 10 %, NdN – 5 

%; у FC симетрія S – 2,5 %, L – 7,5 %, F – 2,5 %. Що стосується PPh, то в жінок на II 

пальці простежується така симетрія: у FH симетрія L–2,5 %, ApL – 7,5 %,V – 2,5 %, 

Vs – 10 %, Cl – 2,5 %; у FB симетрія L – 2,5 %, V – 2,5 %; Dh – 2,5 %; у FL симетрія 

Lad – 5 %, Ls – 12,5 %; у FO симетрія L – 2,5 %, ApN – 5 %, V – 2,5 %, ApNp – 5 %, у 

FP симетрія V – 5 %, Vs – 15 %; у FC S – 2,5 %, L – 10 %, Hd – 10 %, Dh–2,5 %, F – 

7,5 %. 

У ході аналізу симетрії на ІІІ пальці обох рук було встановено, що на MPh у 

FH симетрія L становить 5 % випадків, ApN – 2,5 %, V – 2,5 %, F – 10 %, Cl –2,5 %; 

у FB симетрія S – 2,5 %, L – 2,5 %, Ad – 2,5 %, V – 5 %; у FL симетрія ApN –2,5 %, 

Ls – 7,5 %; у FO симетрія L – 2,5 %, Hd – 10 %, ApN– 7,5 %; у FР симетрія L – 2,5 %, 

V – 5 %, F – 5 %; у FС симетрія L – 5 %, ApN – 2,5 %, Lad – 2,5 %, DaN – 2,5 % . На 

PPh III пальця обох рук досліджено, що у FH симетрія L – 5 %, V – 5 %, Vs – 22,5 %; 

у FB симетрія L – 7,5 %, V – 5 %, Ah – 5 %; у FO симетрія L – 2,5 %, ApN –2,5 %, 

DaN – 2,5 %, V – 2,5 %, ApNp – 7,5 %; у FP симетрія L – 2,5 %,V – 2,5 %, Vs – 5 %; у 

FC симетрія L – 2,5 %, Ah – 2,5%.  

Вивчаючи особливості симетрії на MPh IV пальця обох рук в осіб жіночої 

статі, ми встановили такі закономірності симетрії: у FH симетрія V – 2,5 % випадків, 
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Cl – 2,5 %; у FB симетрія S – 2,5 %, L – 5 %, Ad – 10 %, ApN – 2,5 %,V – 2,5%, у S – 

2,5 %, L – 5 %, Hd – 5%, ApL – 7,5 %; y FO симетрія Hd– 2,5 %, Ad – 2,5 %, ApN– 10 

%, V – 2,5 %; y FP симетрія L– 2,5 %, F – 5 %, y FC симетрія S – 2,5 %, DaN – 2,5 %. 

На PPh визначено таку симетрію: у FH ApL – 2,5 %, V – 2,5 %; у FB S – 2,5 %, V – 10 

%; у FL симетрія S – 2,5 %, Ad – 5 %, Lad– 5 %,V – 2,5 %, y FO симетрія L– 5 %, V – 

2,5 %, ApNp – 5 %; y FP симетрія L–2,5 %, V– 5 % , Vs – 12,5 %; y FC симетрія L–5 

%, Hd –5 %, V –5 %, F –5 %. 

На MPh V пальця обох рук поширена така симетрія: у FH S – 2,5 % випадків, L 

– 5 %, Ad – 2,5 %, V – 5 %, F – 2,5 %; у FB L – 12,5 %, Ad – 10 %; у FLS – 2,5 %, L – 

7,5 %, F – 2,5 %, Ls – 15 %; у FO L – 10 %, Hd – 7,5 %, Ad – 2,5 %, ApN – 2,5 %; у FP 

L – 2,5 %, V – 2,5 %, F – 10 %. На PPh V пальця в жінок спостерігалася така 

симетрія: у FH L– 7,5 %, V– 5 %, Vs – 7,5 %; у FB L– 12,5 %, V – 2,5 %, Dh – 12,5 

%,Vs – 7,5 %; у FL L– 12,5 %, ApN – 2,5 %, Lad – 2,5 %, V – 5 %; у FOL– 7,5 %, V – 

2,5 %, Ac – 2,5 %; у FP S – 2,5 %,V – 5 %,Vs – 2,5 %. 

Як для жінок, так і для чоловіків ми обчислювали відсоткове співвідношення 

частоти симетрії дерматогліфічних параметрів на середніх та проксимальних 

фалангах пальців рук і отримали такі результати. 

Серед MH на MPh симетрія дерматогліфічних параметрів трапляєтьсяна II 

пальці у 32 % випадків, III – 12,5 %, IV – 22,5 %, V – 27,5 % (рис. 3.17). 

 

 

Рис. 3.17. Частота поширеності симетрії дерматогліфічних параметрів на MPh 

серед чоловіків досліджуваних етнотериторіальних груп (%) 
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На PPh серед чоловіків вказаної етнотериторіальної групи вона поширена на I 

пальці у 42,5 % випадків, II – 10 %, III – 22,5 %, IV – 10 %, V – 25 % (рис. 3.18). 

 

 

Рис. 3.18. Частота поширеності симетрії дерматогліфічних параметрів на PPh 

серед чоловіків досліджуваних етнотериторіальних груп (%) 

 

Серед MB на MPh симетрія дерматогліфічних параметрів спостерігаєтьсяна II 

пальці у 37,5 % випадків, III– 27,5 %, IV – 25 %, V – 12,5 % (рис. 3.17). На PPh серед 

чоловіків цієї етнотериторіальної групи вона поширена на I пальці у 27,5 % 

випадків, II – 50 %, III – 27,5 %, IV – 22,5 %, V– 45 % (рис. 3.18). 

У ході аналізу ми встановили, що в ML на MPh визначалася така симетрія: на 

II пальці симетрія дерматогліфічних параметрів траплялася у 7,5 % випадків, на III– 

20 %, IV – 20 %, V – 52,5 % (рис. 3.17). Досліджено, що на PPh серед чоловіків цієї 

групи на I пальці симетрія дерматогліфічних параметрів простежується у 42,5 % 

випадків, на II – 27,5 %, III– 15 %, IV – 40 %, V – 77,5 % (рис. 3.18). 

Встановлено, що в MO на MPh була така симетрія: на II пальці симетрія 

дерматогліфічних параметрів трапляється у 17,5 % випадків, на III – 7,5 %, IV – 17,5 

%, V – 7,5 % (рис. 3.17). Щодо PPh, то серед чоловіків вказаної групи на I пальці 
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симетрія дерматогліфічних параметрів поширена у 25 % випадків, на II – 25 %, III – 

17,5 %, IV – 17,5 %, V – 17,5 % (рис. 3.18). 

Серед MР на MPh симетрія дерматогліфічних параметрів на II пальці 

прослідковується у 25 % випадків, III – 30 %, IV – 20 %, V – 20 % (рис. 3.17). На PPh 

серед чоловіків цієї етнотериторіальної групи вона трапляється на I пальці у 20 % 

випадків, II – 12,5 %, III – 17,5 %, IV – 20 %, V – 12,5 % (рис. 3.18). 

Проаналізувавши симетрію дерматогліфічних параметрів серед представників 

контрольної групи, встановлено, що на MPh у MC на II пальці спостерігається 10 % 

випадків симетрії, III – 5 %, IV– 7,5 %, V – 12,5 % (рис. 3.17). Що стосується PPh, то 

серед чоловіків цієї групи симетрія дерматогліфічних параметрів трапляється на I 

пальці у 20 % випадків, II – 22,5 %, III – 5 %, IV – 20 %, V – 17,5 % (рис. 3.18). 

У табл. 3.25 та 3.26 наведені узагальнені дані, що стосуються відсоткового 

співвідношення частоти поширеності симетрії конкретних дерматогліфічних 

параметрів на середніх та проксимальних фалангахпальців рук серед чоловіків 

досліджуваних етнотериторіальних груп.  

Після отримання узагальнених даних ми дослідили пальцеву симетрію 

конкретних дерматогліфічних параметрів, що трапляються на середніх і 

проксимальних фалангах пальців рук серед чоловіків досліджуваних 

етнотериторіальних груп.  

Провівши аналіз симетрії на І пальці обох рук у чоловіків на PPh, ми отримали 

такі результати: у MH симетрія S– 2,5 % випадків, ApL – 37,5 %, V – 2,5 %; y MB L 

– 5 %, Hd – 7,5 %, ApNp – 15 %; y ML Lad – 42,5 %; y MO L – 7,5 %, ApNp – 17,5 %; 

y MPS – 2,5 %, L – 2,5 %, Hd – 5 %, ApL – 7,5 %, V – 2,5 %; у MCS – 2,5 %, L – 7,5 

%, Hd – 2,5 %, ApNs – 7,5 %. 

На MPh II пальців було встановлено, що в чоловіків різних 

етнотериторіальних груп спостерігається така симетрія: у MH симетрія L становить 

25 % випадків, V – 17,5 %; y MB симетрія S – 20 %, L– 17,5 %; y ML L– 7,5 %; y MO 

L – 7,5 %, Hd – 10 %; у MP L– 15 %, V – 10 %; y MC L– 10 %. На PPh встановлено: у 

MH симетрія L становить 5 % випадків, ApL – 5 %; y MB L – 17,5 %, L – 17,5 %; y 
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ML L – 7,5 %; y MO L – 7,5 %, Hd – 10%; у MP L – 15 %, V – 10%; y MC L – 15 %, 

Hd – 2,5 %, F – 5 %. 

 

Таблиця 3.25 

Частота поширеності симетрії дерматогліфічних параметрів на MPh пальців 

рук серед чоловіків різних етнотериторіальних груп (%) 

чол Гуцули Лемки Бойки Контроль Опілля Покуття 

S 1,25 5,00 6,88 0,00 0,00 1,25 

L 9,38 18,75 11,25 2,50 2,50 9,38 

Hd 0,00 0,63 1,25 0,63 6,25 1,25 

Ad 0,00 0,00 1,25 0,63 1,25 0,00 

ApN 1,88 0,00 0,00 0,00 0,63 0,63 

DaN 0,00 0,00 0,00 0,63 0,63 0,00 

V 11,25 0,63 1,88 0,00 1,25 10,00 

Ah 0,00 0,00 0,00 1,25 0,00 0,00 

F 0,00 0,00 0,00 1,88 0,00 0,00 

NdN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,63 

Np 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,63 

Dn 0,00 0,00 0,00 1,25 0,00 0,00 

4 0,00 0,00 3,13 0,00 0,00 0,00 

 

 

У ході аналізу симетрії дерматогліфічних параметрів на III пальцях 

досліджено, що на MPh у MH симетрія L становить 2,5 % випадків, V – 10 %; y MB 

S – 5 %, L – 10 %, Ls – 12,5 %; y ML S– 5 %, L – 15 %; y MO симетрія Hd – 5 %, V – 

2,5 %; у MP L– 2,5 %, Hd – 2,5 %, V – 25 %; y MC Ah– 5 %. Що стосується PPh, то в 
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чоловіків було встановлено: у MH симетрія S– 5 %, L – 7,5 %, V – 2,5 %; y MB S– 10 

%, ApN – 2,5 %, Lad – 2,5 %, ApNp – 10 %, Ls – 2,5 %; y ML L – 2,5 %, Lad – 25 %; y 

MO L – 7,5 %, DaN – 2,5 %, V – 2,5 %, ApNp – 5 %; у MP S – 2,5 %, ApL – 10 %, V – 

5 %; y MC Cl – 5 %. 

Таблиця 3.26 

Частота поширеності симетрії дерматогліфічних параметрів на PPh пальців 

рук серед чоловіків різних етнотериторіальних груп (%) 

чол Гуцули Лемки Бойки Контроль Опілля Покуття 

S 2 3,5 2 1 0,5 2 

L 4 8,5 8 7 7 2 

Hd 0 0 2,5 2 0,5 1,5 

Ads 0 0 0,5 0 0 0 

ApN 0 0,5 0,5 0 1,5 0 

АрNs 0 0 0 1,5 0 0 

Lad 2 30,5 0,5 0 0 0 

ApL 10 0 0,5 0 0 4,5 

DaN 0 0 0 0 0,5 0 

V 3 0 3,5 2 1 6,5 

F 0 0 0 2 0 0 

Cl 0 0 0 1,5 0 0 

Np 1 0 0 0 0 0 

ApNp 0 0 15 0 9 0 

Ls 0 0 1,5 0 0,5 0 
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На MPh IV пальця у MH симетрія S становить 5 % випадків, L – 5 %, АpNр –

7,5%, V – 5%; y MB L – 7,5 %, Hd – 5 %, Ad – 5 %, V – 7,5 %; y ML S – 15 %, L – 2,5 

%, V – 2,5 %; y MO L – 2,5 %, Hd – 7,5 %, Ad – 5 %, ApN – 7,5 %; у MPS – 2,5 %, L – 

7,5 %, Hd – 2,5 %, ApN – 2,5 %, V – 2,5 %, NdN – 2,5 %; y MC Ad – 2,5 %, Dn – 5 %. 

На PPh IV пальця обох рук у чоловіків виявлено таку симетрію: у MH симетрія Lad 

становить 2,5 %, V – 7,5 %; y MB симетрія L – 5 %, Hd – 5 %, Ads – 2,5 %, V – 5 %, 

Ls – 5 %; y ML симетрія S – 17,5 %, L – 12,5 %, Lad – 10 %; y MO симетрія L – 2,5 %, 

Hd – 2,5 %, ApN – 5 %, ApNp – 5 %, Ls – 2,5 %; у MP симетрія Hd – 2,5 %, ApL – 2,5 

%, V – 15 %; yMC симетрія S – 2,5 %, Hd – 5 %, V – 10 %, Cl – 2,5 %.  

Проаналізувавши симетрію дерматогліфічних параметрів на V пальці, ми 

встановили, що на MPh у MH симетрія L складає 15 % випадків, V – 12,5 %; y MB 

симетрія S – 2,5 %, L – 10 %; y ML симетрія L – 50 %, Hd – 2,5 %; y MO симетрія Hd 

– 2,5 %, DaN – 2,5 %, V –2,5%; у MP симетрія S – 2,5 %, L – 12,5 %, V – 2,5 %, Np – 

2,5 %; y MC симетрія Hd – 2,5 %, DaN – 2,5 %, F – 7,5 %. Стосовно PPh, то ми 

встановили, що в чоловіків досліджуваних груп на п’ятому пальці трапляється така 

симетрія: у MH симетрія S– 2,5 %, L – 7,5 %, ApL – 7,5 %,V – 2,5 %, Np – 5 %; y MB 

L – 22,5 %, ApL – 2,5 %, ApNp – 20 %; y ML симетрія L – 22,5 %, ApN – 2,5 %, Lad – 

52,5 %; y MO симетрія L – 10 %, ApN – 2,5 %, ApNp – 5 %; у MP симетрія S– 5 %, 

ApL – 2,5 %, V – 5  %; y MC симетрія L – 12,5 %, F – 5 %. 

3.4. Співвідношення частоти поширеності простих і складних візерунків 

на середніх та проксимальних фалангах пальців рук 

Усі дерматогліфічні параметри, які трапляютьсяна MPh та PPh, за складністю 

морфологічної будови можна розділити на дві групи – прості та складні. До простих 

дерматогліфічних параметрів належать: прямий (S); з нахилом (L); серпи дистальні 

(Hd); серпи проксимальні (Hp); дуга дистальна (Ad); дуга проксимальна (Ар); 

серпоподібна дуга (Ah); хвиля (V). До складних дерматогліфічних параметрів 

відносять: дистальна дуга/з нахилом (L/Ad); подвійна дуга (Da); проксимальна 

дуга/з нахилом (Ap/L); подвійна дуга/з нахилом (Da/L); подвійний серп (Dh); 

пероподібний (F); закритий візерунок (Cl); дистальний кут (Nd); проксимальний кут 
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(Np); подвійний кут (Dn); дистальна дуга/кут (Nd/Ad); проксимальна дуга/кут 

(Ap/Np); комбінований лінійний (L/S); хвиля/прямий (V/S); дистальна дуга/прямий 

(Ad/S); проксимальна дуга/прямий (Ap/S). 

У ході проведених обчислень ми встановили, що в осіб, які належать до 

гуцульської етнотериторіальної групи, на MPh прості дерматогліфічні параметри 

поширені з частотою 5,16, складні – 2,84, коефіцієнт співвідношення простих 

дерматогліфічних параметрів до складних (КВС) становить 1,82; на PPh прості 

дерматогліфічні параметри трапляються з частотою 5,33, складні – 4,48, і відповідно 

КВС складає 1,23 (рис. 3.19).  

Серед представників бойківської етнотериторіальної групи прості 

дерматогліфічні параметри на MPh спостерігаються з частотою 6,55, а складні – 

1,45, КВС – 4,52. Що стосується PPh, то у представників цієї групи прості 

дерматогліфічні параметри простежуються з частотою 6,33, складні – 3,68, КВС 

становить 1,72 (рис. 3.19). 

В осіб, які належать до лемківської етнотериторіальної групи, на MPh прості 

дерматогліфічні параметри трапляються з частотою 5,23, складні – 2,78, відповідно 

КВС складає 1,88. На PPh прості дерматогліфічні параметри відстежуються з 

частотою 5,70, складні – 4,30, КВС – 1,33 (рис. 3.19).  

 

Рис. 3.19. Коефіцієнти співвідношення простих дерматогліфічних параметрів 

до складних серед представників різних етнотериторіальних груп (без урахування 

статі) 
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Серед представників опільської етнотериторіальної групи на MPh прості 

дерматогліфічні параметри прослідковуються з частотою 6,48, а складні – 1,53, КВС 

становить 4,25. Стосовно PPh, то внаслідок обчислень ми з’ясували, що прості 

дерматогліфічні параметри поширені з частотою 5,80, а складні – 4,20, КВС – 1,38 

(рис. 3.19). 

В осіб, які належать до покутської етнотериторіальної групи, на MPh прості 

дерматогліфічні параметри трапляються з частотою 5,25, складні – 2,75, відповідно 

КВС – 1,91. На PPh прості дерматогліфічні параметри спостерігаються з частотою 

6,23, складні – 3,78, КВС становить 1,65 (рис. 3.19).  

Так само як і для представників різних етнотериторіальних груп, ми здійснили 

обчислення серед контрольної групи осіб і встановили, що на MPh прості 

дерматогліфічні параметри трапляються з частотою 4,06, складні – 3,94, а відповідно 

КВС – 1,03. На PPh прості дерматогліфічні параметри простежуються з частотою 

6,16, складні – 3,84, КВС – 1,61(рис. 3.19).  

Провівши математичний аналіз частоти поширеності простих і складних 

дерматогліфічних параметрів у середині досліджуваних груп із врахуванням статі, 

було встановлено, що на MPh і PPh у FB (рис. 3.20) найчастіше трапляються прості 

дерматогліфічні параметри, а КВС становить 6,44 на MPh та 1,76 на PPh і є 

найвищим серед усіх досліджуваних груп.  

 

Рис. 3.20. Графічне зображення коефіцієнтів співвідношення простих 

дерматогліфічних параметрів до складних серед жінок різних етнотериторіальних 

груп 
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У FН (рис. 3.20) на MPh і PPh найчастіше простежуються складні 

дерматогліфічні параметри, а КВС становить 0,99 на MPhта 0,83 на PPh.  

Серед FL на MPh і PPh переважають прості дерматогліфічні параметри, а КВС 

на MPh – 1,12, на PPh – 1,34 (рис. 3.20). 

Що стосується FO, то в них найбільш поширені прості дерматогліфічні 

параметри як на MPh, так і на PPh, КВС на MPh становить 5,15, а на MPh – 1,22 (рис. 

3.20). 

У FP на MPh найчастіше трапляються складні дерматогліфічні параметри, а 

КВС складає 0,88. Стосовно PPh, то в жінок цієї групи і прості, і складні 

дерматогліфічні параметри поширені з однаковою частотою, а КВС становить 1 

(рис. 3.20). 

Що стосується FC, то в них на MPh і PPh спостерігається переважання 

простих дерматогліфічних параметрів, а КВС становить на MPh 1,01 та 1,60 на PPh 

(рис. 3.20). 

Внаслідок обчислень ми встановили, що на MPh і PPh у MB (рис. 3.21) 

найчастіше трапляються прості дерматогліфічні параметри, а КВС складає 6,44 на 

MPh та 1,76 на PPh і є найвищим серед усіх досліджуваних груп.  

 

 

Рис. 3.21. Графічне зображення коефіцієнтів співвідношення простих 

дерматогліфічних параметрів до складних серед чоловіків різних 

етнотериторіальних груп 
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Також ми встановили, що в MH на MPh переважають прості дерматогліфічні 

візерунки, а відповідно КВС – 3,85. Така ж тенденція спостерігалась і на PPh, КВС – 

1,88. 

У ML на MPh пальців рук КВС становить 3,51, на PPh – 1,31, що свідчить про 

перевагу простих дерматогліфічних візерунків на обох фалангах.  

Серед МО на MPh і PPh найчастіше спостерігаються прості дерматогліфічні 

візерунки, КВС на MPh становить 3,57, а на MPh – 1,56. 

У СМ і на середніх, і на проксимальних фалангах пальців рук переважають 

прості дерматогліфічні візерунки, а КВС становить на MPh 1,0 та 1,61 на PPh. 

 

3.5. Визначення гребінцевого рахунку середніх та проксимальних фаланг 

пальців рук 

Під гребінцевим рахунком (ГР) слід розуміти кількість гребінцевих ліній, 

розташованих на фалангових полях. Обчислення ГР на MPh і PPh ми проводили, 

починаючи з дистального краю фаланги в напрямку до проксимального краю.  

У ході обчислень ГР на MPh і PPh правої та лівої рук у FH ми отримали такі 

результати: на MPh лівої руки мінімальне значення ГР становить 18, максимальне – 

28, середнє – 22, стандартна похибка – 0,34; на PPh лівої руки мінімальне значення 

ГР – 18, максимальне – 28, середнє – 22, стандартна похибка – 0,39. Що стосується 

правої руки, то на MPh мінімальне значення ГР – 15, максимальне – 29, середнє – 22, 

стандартна похибка – 0,39; на PPh мінімальне значення ГР – 18, максимальне – 28, 

середнє – 22, стандартна похибка – 0,25 (табл. 3.27). 

У FB на MPh лівої руки мінімальне значення ГР становить 18, максимальне – 

28, середнє – 20, стандартна похибка – 0,23; на PPh лівої руки мінімальне значення 

ГР – 18, максимальне – 28, середнє – 21, стандартна похибка – 0,23. На MPh правої 

руки мінімальне значення ГР – 19, максимальне – 28, середнє – 20, стандартна 

похибка – 0,26; на PPh правої руки мінімальне значення ГР – 19, максимальне – 28, 

середнє – 21, стандартна похибка – 0,19 (табл. 3.28). 

У FL на MPh лівої руки мінімальне значення ГР становить 16, максимальне – 

28, середнє – 21, стандартна похибка – 0,29; на PPh лівої руки мінімальне значення 
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ГР – 18, максимальне – 28, середнє – 22, стандартна похибка – 0,26. На MPh правої 

руки мінімальне значення ГР – 17, максимальне – 29, середнє – 21, стандартна 

похибка – 0,34; на PPh правої руки мінімальне значення ГР – 18, максимальне – 28, 

середнє – 21, стандартна похибка – 0,32 (табл. 3.29). 

 

Таблиця 3.27 

Значення гребінцевого рахунку на MPh і PPh обох рук у FH 

Race=Hutsul

Variable

Mean Minimum Maximum Standard
Error

LH MF

RH MF

LH PF

RH PF

22,00625 18,00000 28,00000 0,348473

22,21875 15,00000 29,00000 0,395202

22,79000 18,00000 28,00000 0,293341

22,69500 18,00000 28,00000 0,258198

 

Таблиця 3.28 

Значення гребінцевого рахунку на MPh та PPh обох рук у FB 

Race=Boiko

Variable

Mean Minimum Maximum Standard
Error

LH MF

RH MF

LH PF

RH PF

20,73125 18,00000 28,00000 0,237911

20,70000 18,00000 28,00000 0,263908

21,05000 18,00000 28,00000 0,236941

20,49000 19,00000 28,00000 0,190135

 

   

Таблиця 3.29 

Значення гребінцевого рахунку на MPh та PPh обох рук у FL 

Race=Lemko

Variable

Mean Minimum Maximum Standard
Error

LH MF

RH MF

LH PF

RH PF

21,75625 16,00000 28,00000 0,293286

21,91875 17,00000 29,00000 0,345691

22,49000 18,00000 28,00000 0,269753

21,84500 18,00000 28,00000 0,322211

 



125 

У FO на MPh лівої руки мінімальне значення ГР становить 18, максимальне – 

28, середнє – 21, стандартна похибка – 0,24; на PPh лівої руки мінімальне значення 

ГР – 19, максимальне – 28, середнє – 22,стандартна похибка – 0,21. На MPh правої 

руки мінімальне значення ГР – 18, максимальне – 28, середнє – 21, стандартна 

похибка – 0,18; на PPh правої руки мінімальне значення ГР – 19, максимальне – 28, 

середнє – 22, стандартна похибка – 0,24 (табл. 3.30). 

 

Таблиця 3.30 

Значення гребінцевого рахунку на MPh та PPh обох рук у FО 

Race=Opillia

Variable

Mean Minimum Maximum Standard
Error

LH MF

RH MF

LH PF

RH PF

21,61250 18,00000 28,00000 0,242508

21,36250 18,00000 28,00000 0,181021

22,35000 19,00000 28,00000 0,210585

22,70500 19,00000 28,00000 0,248688

 

Так само як і для представників досліджувних етнотериторіальних груп, для 

FP ми провели аналіз ГР MPh та PPh пальців правої та лівої рук і встановили: на 

MPh лівої руки мінімальне значення ГР становить 18, максимальне – 28, середнє – 

21 і стандартна похибка – 0,23; на PPh лівої руки мінімальне значення ГР – 18, 

максимальне – 28, середнє – 22, стандартна похибка – 0,21. На MPh правої руки 

мінімальне значення ГР – 18, максимальне – 28, середнє – 21, стандартна похибка – 

0,25; на PPh правої руки мінімальне значення ГР – 19, максимальне – 28, середнє – 

22, стандартна похибка – 0,25 (табл. 3.31). 

У FC на MPh лівої руки мінімальне значення ГР становить 20, максимальне – 

28, середнє – 22, стандартна похибка – 0,32; на PPh лівої руки мінімальне значення 

ГР – 19, максимальне – 28, середнє – 22, стандартна похибка – 0,28. На MPh правої 

руки мінімальне значення ГР – 19, максимальне – 29, середнє – 21, стандартна 

похибка – 0,25; на PPh правої руки мінімальне значення ГР – 19, максимальне – 28, 

середнє – 23, стандартна похибка – 0,40 (табл. 3.32). 
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Таблиця 3.31 

Значення гребінцевого рахунку на MPh та PPh обох рук у FP 

Race=Pokuttia

Variable

Mean Minimum Maximum Standard
Error

LH MF

RH MF

LH PF

RH PF

21,23125 18,00000 28,00000 0,235711

22,15625 18,00000 28,00000 0,259080

22,51500 18,00000 28,00000 0,217549

22,52000 19,00000 28,00000 0,255283

 

 

Таблиця 3.32 

Значення гребінцевого рахунку на MPh та PPh обох рук у FC 

Race=Control

Variable

Mean Minimum Maximum Standard
Error

LH MF

RH MF

LH PF

RH PF

22,98125 20,00000 28,00000 0,321054

23,11250 19,00000 29,00000 0,400716

22,55000 19,00000 28,00000 0,283273

22,60000 20,00000 27,00000 0,259882

 

 

Аналогічно обчислення ГР проведено і для осіб чоловічої статі різних 

етнотериторіальних груп.  

У MH на MPh лівої руки мінімальне значення ГР становить 18, максимальне – 

28, середнє – 22, стандартна похибка – 0,34; на PPh лівої руки мінімальне значення 

ГР – 18, максимальне – 28, середнє – 22, стандартна похибка – 0,28. На MPh правої 

руки мінімальне значення ГР – 18, максимальне – 28, середнє – 22, стандартна 

похибка – 0,39; на PPh правої руки мінімальне значення ГР – 20, максимальне – 28, 

середнє – 22, стандартна похибка – 0,25 (табл. 3.33). 
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Таблиця 3.33 

Значення гребінцевого рахунку на MPh та PPh обох рук у MH 

Race=Hutsul

Variable

Mean Minimum Maximum Standard
Error

LH MF

RH MF

LH PF

RH PF

22,19375 18,00000 28,00000 0,349850

22,59375 18,00000 28,00000 0,399187

22,76000 18,00000 28,00000 0,280403

22,77000 20,00000 28,00000 0,252023

 

У MB на MPh лівої руки мінімальне значення ГР становить 17, максимальне – 

28, середнє – 20, стандартна похибка – 0,23; на PPh лівої руки мінімальне значення 

ГР – 18, максимальне – 28, середнє – 21, стандартна похибка – 0,23. На MPh правої 

руки мінімальне значення ГР – 17, максимальне – 28, середнє – 20, стандартна 

похибка – 0,26; на PPh правої руки мінімальне значення ГР – 18, максимальне – 26, 

середнє – 20 і стандартна похибка – 0,19 (табл. 3.34). 

Таблиця 3.34 

Значення гребінцевого рахунку на MPh та PPh обох рук у MB 

Race=Boiko

Variable

Mean Minimum Maximum Standard
Error

LH MF

RH MF

LH PF

RH PF

20,73125 17,00000 28,00000 0,237911

20,70000 17,00000 28,00000 0,263908

21,05000 18,00000 28,00000 0,236941

20,49000 18,00000 26,00000 0,190135

 

У МL на MPh та PPh пальців правої та лівої рук виявлено: на MPh лівої руки 

мінімальне значення ГР становить 18, максимальне – 28, середнє – 21, стандартна 

похибка – 0,29; на PPh лівої руки мінімальне значення ГР – 18, максимальне – 28, 

середнє – 22, стандартна похибка – 0,26. На MPh правої руки мінімальне значення 

ГР – 18, максимальне – 28, середнє – 21, стандартна похибка – 0,29; на PPh правої 

руки мінімальне значення ГР – 19, максимальне – 28, середнє – 21 і стандартна 

похибка – 0,26 (табл. 3.35). 
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Таблиця 3.35 

Значення гребінцевого рахунку на MPh та PPh обох рук у МL 

Race=Lemko

Variable

Mean Minimum Maximum Standard
Error

LH MF

RH MF

LH PF

RH PF

21,91250 18,00000 28,00000 0,291376

21,90625 18,00000 28,00000 0,290017

22,45500 18,00000 28,00000 0,265541

21,90500 19,00000 28,00000 0,269186

 

У МO на MPh лівої руки мінімальне значення ГР становить 18, максимальне – 

28, середнє – 21, стандартна похибка – 0,25; на PPh лівої руки мінімальне значення 

ГР – 19, максимальне – 28, середнє – 22, стандартна похибка – 0,21. На MPh правої 

руки мінімальне значення ГР – 18, максимальне – 28, середнє – 21, стандартна 

похибка – 0,19; на PPh правої руки мінімальне значення ГР – 19, максимальне – 28, 

середнє – 22 і стандартна похибка – 0,21 (табл. 3.36). 

 

Таблиця 3.36 

Значення гребінцевого рахунку на MPh та PPh обох рук у МO 

Race=Opillia

Variable

Mean Minimum Maximum Standard
Error

LH MF

RH MF

LH PF

RH PF

21,34375 18,00000 28,00000 0,250590

21,56875 18,00000 28,00000 0,197132

22,37500 19,00000 28,00000 0,215809

22,63000 19,00000 28,00000 0,211047

 

 

У МР на MPh лівої руки мінімальне значення ГР становить 18, максимальне – 

28, середнє – 21, стандартна похибка – 0,21; на PPh лівої руки мінімальне значення 

ГР – 18, максимальне – 28, середнє – 22, стандартна похибка – 0,20. На MPh правої 

руки мінімальне значення ГР – 18, максимальне – 28, середнє – 22, стандартна 

похибка – 0,20; на PPh правої руки мінімальне значення ГР – 19, максимальне – 28, 

середнє – 22 і стандартна похибка – 0,20 (табл. 3.37). 
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Таблиця 3.37 

Значення гребінцевого рахунку на MPh та PPh обох рук у МР 

Race=Pokuttia

Variable

Mean Minimum Maximum Standard
Error

LH MF

RH MF

LH PF

RH PF

21,63750 18,00000 28,00000 0,217973

22,09375 18,00000 28,00000 0,202881

22,01000 18,00000 28,00000 0,202035

22,86500 19,00000 28,00000 0,204737

 

У МС на MPh лівої руки мінімальне значення ГР становить 19, максимальне – 

28, середнє – 22, стандартна похибка – 0,30; на PPh лівої руки мінімальне значення 

ГР – 19, максимальне – 28, середнє – 22, стандартна похибка – 0,26. На MPh правої 

руки мінімальне значення ГР – 19, максимальне – 29, середнє – 23, стандартна 

похибка – 0,41; на PPh правої руки мінімальне значення ГР – 19, максимальне – 28, 

середнє – 22, стандартна похибка – 0,24 (табл. 3.38). 

Таблиця 3.38 

Значення гребінцевого рахунку на MPh та PPh обох рук у МС 

Race=Control

Variable

Mean Minimum Maximum Standard
Error

LH MF

RH MF

LH PF

RH PF

22,89375 19,00000 28,00000 0,301291

23,21875 19,00000 29,00000 0,410908

22,56500 19,00000 28,00000 0,263106

22,60000 19,00000 28,00000 0,245367

 

Висновки до розділу 3 

На основі проведеного аналізу особливостей дерматогліфічних ознак в осіб 

різних етнотериторіальних та статевих груп встановлено: 

1. Факторними критеріями етнотериторіальної належності в осіб чоловічої статі є 

такі дерматогліфічні параметри, як MPh Hpu, Hpr, Adu, Adr, Adsu,  Adsr, АрNu, 

АрNr, АрNsu, АрNsr, Ladu, Ladr, ApLu, ApLr, DaN, DaLu, DaLr, Vu, Vr, V, Dhu, 

Dhr, Ahu, Ahr, Fu, Fr, Cl, NdNu, NdNr, Npu, Npr, Dn, NdAdu, NdAdr, ApNpu, 

ApNpr, AC, Vms, Vus, Vrs, Lsu, Ls, Vml, Vul, Vrl та PPh Hpu, Hpr, Adu, Adr, ApNu, 
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АрNsu, АрNsr, Npu, DaLr, Dhu, Ahu, Ahr, Fu, NdNu, NdNr, DaLu, DaLr, Dhu, Ahu, 

Ahr, Fu, NdNu, NdNr, Npu, Npr, NdAdu, NdAdr, ApNpu, Ac, Vms, Vus, Vrs, Lsu, 

Lsr, Vml, Vrl, Vul. 

2. У жінок усіх досліджуваних етнотериторіальних груп є ряд дерматогліфічних 

параметрів MPh Hpu, Hpr, Adsu, Adsr, АрNsu, АрNsr, Ladu, Ladr, ApLu, DaLu, 

DaLr, Vr, Dhu, Dhr, Ahu, Ahr, NdNu, NdNr, Npu, Npr, Dn, NdAdu, NdAdr, ApNpu, 

ApNpr, Ac, Vms, Vus, Vrs, Vml, Vul, Vrl та PPh Hpu, Hpr, Adu, Adr, Adsu, Adsr, 

ApNu, АрNsu, АрNsr, DaLu, DaLr, Ahu, Ahr, Fu, NdNu, NdNr, Npu, Npr, Dn, 

NdAdu, NdAdr, ApNpr, Ac, Vus, Lsr, Vml, Vul, Vrl, які мають дуже малий відсоток 

прояву, а тому їхній вплив на визначення статевої та етнотериторіальної 

належності є несуттєвим. 

3. Факторними дерматогліфічними ознаками MH є MPh Vu, Vr; PPh ApLu, ApLr; у 

FH – MPh Cl, також з достатньо високою частотою траплялися Vm, Fu, Fr, що 

відрізняє їх від усіх досліджуваних груп, окрім Покуття; PPhVus, Vrs, ApLr, ApLu. 

4. Факторними дерматогліфічними ознаками ML є MPh Lu, Lr; PPh Ladu, Ladr; FL–

MPh Lsu; PPh Lsu, Lsr. 

5. Факторними дерматогліфічними ознаками MB є MPh Hdr, PPh NdNr, Npu; FB–

MPh Adu, Adr; PPh Dhu, Dhr, також з достатньо високою частотою у представниць 

цієї групи простежувалися PPh Hdu, Hdr, що також відрізняє їх від усіх 

досліджуваних груп, окрім Опілля.  

6. Факторними дерматогліфічними ознаками MO є MPh Hdr, Hdu; PPh ApNr, ApNu; 

y FO – MPh Ac, а також ApNu, ApNr, які прослідковувалися як на MPh, так і на 

PPh. 

7. Факторними дерматогліфічними ознаками MP є MPh Vm, Lr, Lu; PPh Vm, Vu; FP 

– MPh Vm, Fr, Fu; PPhV m, Vms. 

8. Факторними дерматогліфічними ознаками у MC є MPh DaN; РPh Lr; FC –MPh 

ApLr; PPh Cl. 

9. Тести ANOVA та дискримінантний аналіз для вибірок чоловіків та жінок 

підтверджують загальну гіпотезу про вплив етнотериторіальної належності на 

прояв дерматогліфічних ознак.  
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10. Встановлено, що дерматогліфи MPh та РPh характеризуються гомо- та 

білатеральною симетрією у представників досліджуваних етнотериторіальних та 

статевих груп. 

11. У FH на MPh ІІ пальці становить 20 %, на ІІІ– 22,5 %, на IV – 5 %, на V– 22,5 

%; на PPh: на I пальці – 22,5 %; на II – 25 %, на III– 32,5 %, на IV – 5 %, на V– 17,5 

%; на MPh та PPh найчастіше трапляються складні дерматогліфічні параметри, 

КВС – 0,99 на MPh та 0,83 на PPh; КU/R на MPh становить 1,11, на PPh КU/R– 1,0. 

У MH симетрія на MPh на II пальці – 32 %, на III – 12,5 %, на IV – 22,5 %, на V – 

27,5 %; на PPh на І пальці – 42,5 %; на II – 10 %, на III – 22,5 %, на IV – 10%, на V 

– 25 %; у них переважають прості дерматогліфічні візерунки, KВC– 3,85 на 

середніх фалангах та 1,88 на проксимальних; КU/R на MPh – 1,25, на PPh KU/R–

0,90. 

12. У FB на MPh симетрія на ІІ пальці – 25 %, на ІІІ – 12,5 %, на IV – 22,5 %, на V 

– 25 %; на PPh: на I пальці – 12,5 %, на II – 7,5 %, на III– 17,5 %, на IV – 17,5 %, на 

V– 27,5 %; на MPh та PPh найчастіше простежуються прості дерматогліфічні 

параметри, а KВC становить 6,44 на MPh та 1,76 на PPh і є найвищим серед усіх 

досліджуваних груп; на MPh і на PPh КU/R – 1,15. У MB на MPh: на II– 37,5 %, на 

III– 27,5 %, на IV – 25 %, на V– 12,5 %; на PPh: на I– 27,5 %, на II – 50 %, на III–

27,5 %, на IV – 22,5 %, на V– 45 %; переважно трапляються прості 

дерматогліфічні параметри, KВC складає 6,44 на MPh та 1,76 на PPh і є найвищим 

серед усіх досліджуваних груп; KU/R на MPh – 0,90, PPh KU/R – 1,15.  

13. У FL на MPh симетрія становить: на II пальці – 27,5 %, на III– 10 %, на IV – 

20%, на V– 27,5 %; на PPh: на I– 17,5 %, на II – 22,5 %, на III– 25 %, на IV – 15 %, 

на V– 22,5 %; переважають прості дерматогліфічні параметри, KВC на MPh 1,12, 

на PPh 1,34; MPh КU/R – 0,92, PPh КU/R – 1,02. У ML на MPh симетрія становить: 

на II – 7,5 %, на III– 20 %, на IV – 20 %, на V – 52,5 %; на PPh: на I– 42,5 %, на II – 

27,5 %, на III – 15 %, на IV – 40 %, на V – 77,5 %; переважають прості 

дерматогліфічні візерунки, KВC на MPh – 3,51 і 1,31, на PPh – 1,75, MPh KU/R 

становить 0,95, PPh KU/R – 1,11. 
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14. У FO на MPh симетрія складає: на II пальці – 20 %, на III – 20 %, на IV – 17,5 

%, на V– 22,5 %; на PPh: на I– 15 %, на II – 15 %, на III– 15 %, на IV – 12,5 %, на V 

– 17,5 %; переважає частота поширеності простих дерматогліфічних параметрів, 

KВC на MPh становить 5,15, на PPh – 1,22; MPh КU/R – 0,95, PPh КU/R – 0,95. У 

MO на MPh така симетрія: на II– 17,5 %, на III – 7,5 %, на IV – 17,5 %, на V– 7,5 

%; на PPh: на I– 25 %, на II – 25 %, на III – 17,5 %, на IV – 17,5 %, на V – 17,5 %; 

переважають прості дерматогліфічні параметри, KВC на MPh – 3,57, на PPh – 

1,56; MPh KU/R– 1, PPh KU/R – 0,98. 

15. У FP на MPh симетрія становить: на II пальці – 20 %, на III – 12,5 %, на IV – 

7,5 %, на V– 15 %; на PPh: на I– 17,5 %, на II – 20 %, на III– 10 %, на IV – 20 %, на 

V– 10 %; на MPh переважають складні дерматогліфічні параметри, KВC– 0,88, на 

PPh прості і складні дерматогліфічні параметри трапляються з однаковою 

частотою, KВC – 1; MPh КU/R – 1,01, PPh КU/R – 0,95. У MР на MPh симетрія 

така: на II – 25 %, на III – 30 %, на IV – 20 %, на V – 20 %; на PPh: на I – 20 %, на 

II – 12,5 %, на III – 17,5 %, на IV – 20 %, на V – 12,5 %; MPh KU/R– 1,05, PPh 

КU/R – 0,97. 

16. У FС симетрія на MPh становить: на II пальці – 20 %, на III – 12,5 %, на IV – 

7,5 %, на V– 15 %; на PPh: на I– 25 %, на II – 32 %, на III– 10 %, на IV – 20 %, на V 

– 25 %; переважають прості дерматогліфічні параметри, KВC на MPh – 1,01 та 

1,60 на PPh; MPh КU/R – 0,86, PPh КU/R – 0,85.У MC на MPh складає: на II– 10%, 

на III – 5 %, на IV – 7,5 %, на V – 12,5 %; на PPh: на I – 20 %, на II – 22,5 %, на III 

– 5 %, на IV – 20 %, на V– 17,5 %; переважають прості дерматогліфічні візерунки, 

KВC на MPh– 1,05, на PPh – 1,61; MPh KU/R – 0,74, PPh KU/R – 0,89. 

17. Під час аналізу гребінцевого рахунку у представників різних статевих та 

етнотериторіальних груп встановлено, що жодних особливостей, пов’язаних зі 

статтю чи етнотериторіальною належністю, не існує. 
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РОЗДІЛ 4 

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК АНТРОПОСКОПІЧНИХ ТА 

АНТРОПОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ІЗ ДЕРМАТОГЛІФІЧНИМИ 

ОЗНАКАМИ СЕРЕДНІХ ТА ПРОКСИМАЛЬНИХ ФАЛАНГ ПАЛЬЦІВ РУК У 

ПРЕДСТАВНИКІВ РІЗНИХ ЕТНОТЕРИТОРІАЛЬНИХ ТА СТАТЕВИХ ГРУП 

 

4.1. Особливості антропоскопічних та антропометричнихпараметрів у 

представників різних статевих та етнотериторіальних груп 

4.1.1. Антропоскопічна характеристика представників різних статевих та 

етнотериторіальних груп 

Досліджено, що антропоскопічних та антропометричних ознак, які б 

дозволили достовірно встановити статеву належність, немає.  

Обчисливши відсоткове співвідношення частоти поширеності різних відтінків 

кольору шкіри, ми з’ясували, що серед представників досліджуваних 

етнотериторіальних груп найбільший показник відповідав білому кольору шкіри, і 

тільки в гуцульської етнотериторіальної групи, порівняно з іншими, переважав 

відсоток осіб зі смаглявим відтінком. Серед представників лемківської 

етнотериторіальної групи взагалі не трапляються особи зі смаглявим відтінком 

шкіри (табл. 4.1).  

Таблиця4.1 

Колір шкіри (%) у представників різних етнотериторіальних груп 

 Колір 

шкіри 

Етнотериторіальна група 

Гуцули Лемки Бойки Ополяни Покутяни Контроль 

білий 12,5  100 96,25 97,5 93,75 97,5 

смаглявий 87,5 0 3,75 2,5 6,25 2,5 

 

З табл. 4.2. видно, що в представників гуцульської етнотериторіальної групи 

переважають особи з чорним волоссям, бойківської – зі світлим та світло-русявим, 
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лемківської – зі світлим. В ополян найбільш поширений темно-русявий колір 

волосся, а в покутян – чорний. 

Таблиця 4.2 

Колір волосся (%) у представників різних етнотериторіальних груп 

Колір 

волосся 

Етнотериторіальна група 

Гуцули Лемки Бойки Ополяни Покутяни Контроль 

світле 0 32,5 25 18,75 0 5 

коричневе 0 7,5 1,25 1,25 0 11,25 

руде 0 0 1,25 2,5 0 3,75 

чорне 52,5 0 5 5 43,75 33,75 

світло-

русяве 10 40 17,5 21,25 16,25 30 

темно-

русяве 35 20 50 51,25 37,5 15 

темно-

коричневе 2,5 0 0 0 2,5 1,25 

 

Беручи до уваги дані табл. 4.3, можна сказати, що така описова ознака, як «тип 

волосся» є інформативною тільки для представників гуцульської та покутської 

етнотериторіальних груп, адже серед них найчастіше трапляються особи з прямим 

волоссям та майже не представлені особи з хвилястим волоссям. Що стосується 

інших досліджуваних груп, то в розподілі цієї ознаки практично немає 

особливостей. 

Таблиця 4.3 

Тип волосся (%) у представників різних етнотериторіальних груп 

Тип 

волосся  

Етнотериторіальна група 

Гуцули Лемки Бойки Ополяни Покутяни Контроль 

кучеряве 5 23,75 12,5 13,75 7,5 38,75 

пряме 95 61,25 53,75 55 91,25 52,5 

хвилясте 0 15 33,75 31,25 1,25 8,75 
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Стосовно форми обличчя, то упредставників усіх досліджуваних 

етнотериторіальних груп з різною частотою спостерігається овальновидовжене 

обличчя, проте для гуцулів не характерне кругле обличчя, а для лемків та ополян – 

прямокутне (табл. 4.4).  

Таблиця 4.4 

Форма обличчя (%) у представників різних етнотериторіальних груп 

Форма обличчя 

Етнотериторіальна група 

Гуцули Лемки Бойки Ополяни Покутяни Контроль 

овальновидовжена 75 85 35 31,25 78,75 81,25 

кругла 0 2,5 61,25 66,25 1,25 7,5 

прямокутна 20 0 1,25 0 13,75 8,75 

трикутна 5 12,5 2,5 2,5 6,25 2,5 

 

У табл. 4.5 представлена ширина обличчя в осіб різних етнотериторіальних 

груп. У гуцулів, лемків та покутян частіше трапляється вузьке обличчя, а широкого 

немає взагалі. Серед бойків та ополян переважає широке обличчя. Для 

представників контрольної групи осіб характерні усі три типи обличчя. 

 

Таблиця 4.5 

Ширина обличчя (%) у представників різних етнотериторіальних груп 

 Ширина 

обличчя 

Етнотериторіальна група 

Гуцули Лемки Бойки Ополяни Покутяни Контроль 

широке 0 0 78,75 77,5 0 31,25 

вузьке 78,75 50 8,75 6,25 80 57,5 

довге 21,25 50 12,5 16,25 20 11,25 

 

Зважаючи на дані табл. 4.6, можна сказати, що в гуцулів частіше 

простежуються каро-зелений та темно-карий кольори очей, у лемків – блакитний та 

світло-карий, у бойків – світло-, темно-карий та сірий, у покутян – каро-зелений та 
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темно-карий. У контрольній та опільській групах переважають особи з темно-карим 

кольором очей, проте й інші кольори трапляються порівняно часто. 

Таблиця 4.6 

Колір очей (%) у представників різних етнотериторіальних груп 

Колір очей 

Етнотериторіальна група 

Гуцули Лемки Бойки Контроль Ополяни Покутяни 

блакитні 1,25 27,5 7,5 10 7,5 0 

зелені 0 11,25 3,75 7,5 5 0 

каро-зелені 52,5 2,5 8,75 12,5 6,25 52,5 

світло-карі 2,5 37,5 27,5 20 26,25 2,5 

сірі 1,25 3,75 16,25 1,25 17,5 1,25 

сіро-блакитні 0 3,75 2,5 10 2,5 0 

темно-карі 40 10 31,25 30 31,25 38,75 

 

Встановлено, що для гуцулів та покутян характерний довгий вузький ніс, для 

лемків – вузький прямий, для бойків та ополян – прямий та широкий (табл. 4.7). 

 

Таблиця 4.7 

Форма носа (%) у представників різних етнотериторіальних груп 

Форма 

носа 

Етнотериторіальна група 

Гуцули Лемки Бойки Контроль Ополяни Покутяни 

довгий 56,25 3,75 2,5 17,5 1,25 51,25 

вузький 31,25 43,75 0 18,75 0 31,25 

прямий 0 48,75 55 25 58,75 0 

широкий 8,75 1,25 38,75 35 38,75 10 

випуклий 3,75 2,5 3,75 3,75 1,25 7,5 

 

За частотоюпоширення решти досліджуваних антропоскопічних ознак 

достовірних відмінностей між етнотериторіальними групами не було. 
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4.1.2. Кореляційні взаємозв’язки між фенотипічними ознаками всередині 

етнотериторіальних сукупностей 

Для визначення взаємозв’язку між антропоскопічними параметрами та 

етнотериторіальною належністю із врахуванням статевої диференціації ми вирішили 

застосувати такий статистичний метод, як «Дерева класифікації». Він є 

результативним під час роботи з нечисловими даними. 

На рис. 4.1 та 4.2 показано графічне зображення «Дерева класифікації» для 

антропоскопічних (описових) параметрів у статевих сукупностях.  

 

Classification Tree for Race

Number of splits = 10; Number of terminal nodes = 11

1

2 3

4 5 6 7

8 9

10 11 12 13

14 15 16 17

18 19 20 21

Губи=тонкі

Колір шкіри=білий Форма обличчя=овально-видовжена,трикутна,прямокутна

Ніс=прямий,широкий

Розріз очей=мигдалеподібний,овальний,круглий,щілиноподібний колір волосся=світле

колір волосся=світле,коричневе Губи=середні,широкі,тонкі

колір волосся=чорне,світло-русяве Люб нахил=вертикальний
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Opillia
Pokuttia

 

 

Рис. 4.1. Дерево класифікації для визначення етнотериторіальної належності 

чоловіків за антропоскопічними параметрами 
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Classification Tree for Race

Number of splits = 16; Number of terminal nodes = 17
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Ніс=прямий лоб ширина=вузький,широкий

колір волосся=світле Колір шкіри=смуглий

Характер волосся=кучеряве,хвилясте Лобні бугри=малі

Розріз очей=мигдалеподібний,круглий,сегментоподібний,щілиноподібний колір волосся=коричневе

Лоб висота=середній,низький Очі=темно-карі,каро-зелені,сіро-блакитні,світло-карі,зелені,блакитні,змішані
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Рис. 4.2. Дерево класифікації для визначення етнотериторіальної належності 

жінок за антропоскопічними параметрами 

 

4.1.3. Антропометрична характеристика представників різних статевих та 

етнотериторіальних груп 

За допомогою статистичного аналізу ми визначили середні значення 

антропометричних показників у представників вказаних етнотериторіальних груп та 

контрольної групи осіб. Досліджувана вибірка була структурована за статевою та 

етнотериторіальною належністю. 

Провівши статистичний аналіз антропометричних та краніометричних ознак, 

ми отримали середні соматометричні та краніометричні показники, стандартне 

відхилення та стандартну похибку середнього прояву соматометричних та 

краніометричних параметрів усіх жінок у генералізованій вибірці (додаток Б, табл. 

Б.1). 



141 

Наступним етапом нашого дослідження був статистичний аналіз 

антропометричних показників із врахуванням не лише статевої, а й 

етнотериторіальної належності. У результаті ми отримали середнє значення, 

стандартне відхилення та стандартну похибку середнього прояву антропометричних 

параметрів жінок досліджуваних етнотериторіальних груп (гуцульської, бойківської, 

лемківської, опільської, покутської та контрольної). (додаток Б, табл. Б.2–Б.7). 

Порівнявши середні значення антропометричних параметрів, ми встановили, 

що статистично достовірної різниці між досліджуваними групами немає.  

У подальшому ми перевірили тип розподілу даних у змінних, що дозволило 

обґрунтувати використання таких параметричних методів аналізу, як t-критерій 

Ст’юдента, ANOVA, дискримінантного аналізу, Tukey HSD test.  

Для перевірки на нормальність еталонним вважається критерій Шапіро –

Вілка. Для уточнення результатів також використовувався критерій узгодженості 

Колмогорова – Смирнова та графічний аналіз. Нульова гіпотеза для цих критеріїв 

свідчить про те, що розподіл даних не є нормальним (альтернативна ж вказує на 

протилежне). Під час оцінки даних прийнято вважати, що для критерію Шапіро –

Вілка при рівні p, більшому за 0,05, нульова гіпотеза відкидається, для критерію 

Колмогорова – Смирнова вона відкидається при рівні р, більшому за 0,2. Результати 

оцінки нормальності також перевірялися графічним методом. 

На рис. 4.3. видно, що критерій Шапіро – Вілка дорівнює 0,97. Це означає, що 

з імовірністю 97 % розподіл є нормальним. При цьому p-рівень> 0,05 (0,1), що 

дозволяє відкинути нульову гіпотезу про відсутність нормального розподілу даних. 

Під час проведення перевірки на нормальність інших пар змінних ми отримали 

схожі результати: критерій Шапіро – Вілка коливався в межах 0,70–0,97. 

Також ми визначили уточнювальний (контрольний) критерій Колмогорова – 

Смирнова, який підтверджує наше припущення про нормальність розподілу, адже р-

рівень цього критерію більший за 0,2. 
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Histogram: Hand length

K-S d=,07994, p>,20 ; Lilliefors p>,20

Shapiro-Wilk W=,97576, p=,10040
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Histogram: Height

K-S d=,07583, p>,20 ; Lilliefors p>,20 

Shapiro-Wilk W=,92564, p=,09619
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Рис. 4.3. Результати перевірки на нормальність розподілу ознаки «довжина 

руки» (а) та «зріст» (б)для вибірки жінок 

 

З метою доведення нашого твердження про нормальний розподіл даних ми 

додатково дослідили вибірку за допомогою аналізу нормального імовірнісного 

графіка. Так, на рис. 4.4 наведений нормальний імовірнісний розподіл даних зросту 

жінок. Як видно з рисунка, сині точки (експериментальні дані) досить гарно лягають 
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на теоретичну нормальну пряму (червона лінія). Відповідно гіпотеза про 

нормальний розподіл даних не відкидається. 

Normal P-Plot: Height
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Рис. 4.4. Нормальний імовірнісний розподіл даних «зросту» жінок 

 

Так само як і для жінок, було обчислено середнє значення, стандартне 

відхилення та стандартну похибку середнього прояву антропометричних параметрів 

чоловіків у генералізованій вибірці (додаток Б, табл. Б.8). У подальшому визначили 

середнє значення, стандартне відхилення та стандартну похибку середнього прояву 

антропометричних параметрів чоловіків з урахуванням етнотериторіальної групи 

(додаток Б, табл. Б.9 – Б.14). 

Після порівняння середніх значень антропометричних параметрів ми дійшли 

висновку, що і серед жінок, і серед чоловіків різних етнотериторіальних груп немає 

суттєвої різниці між антропометричними параметрами. 

У подальшому ми провели перевірку на нормальність розподілу даних за 

допомогою критерію Шапіро – Вілка та уточнювали результати, використовуючи 

критерій узгодженості Колмогорова – Смирнова та графічний аналіз. 

Критерій Шапіро – Вілка дорівнює 0,97. Це означає, що з імовірністю 97 % 

розподіл є нормальним. При цьому p-рівень у вказаному аналізі більший за 0,05 (а 

саме 0,1), щосвідчить проте, що нульова гіпотеза про відсутність нормального 

розподілу даних може бути відкинута (рис.4.5). 
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Histogram: Hand length

K-S d=,09608, p>,20 ; Lilliefors p>,20 

Shapiro-Wilk W=,96091, p=,18008
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Histogram: Height

K-S d=,06402, p>,20; Lilliefors p>,20

Shapiro-Wilk W=,96545, p=,20500
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Рис. 4.5. Результати перевірки на нормальність розподілу ознаки «довжина 

руки» (а) та «зріст» (б) для вибірки чоловіків 

 

Під час перевірки на нормальність інших пар змінних ми отримали схожі 

результати критерію Шапіро – Вілка, значення яких коливаються в межах 0,70–0,97. 

Для підтвердження нормальності розподілу ми використали критерій Колмогорова – 

Смирнова і встановили, що його р-рівень більший за 0,2. 
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З метою доведення нашого твердження про нормальний розподіл даних ми 

додатково дослідили вибірку за допомогою аналізу нормального імовірнісного 

графіка (рис. 4.6). 
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Рис. 4.6. Нормальний імовірнісний розподіл даних зросту чоловіків 

 

4.2. Аналіз кореляційних зв’язків між дерматогліфічними та 

антропометричними параметрами 

4.2.1. Аналіз зв’язків між дерматогліфічними та антропометричними 

параметрами в осіб жіночої статі різних етнотериторіальних груп 

Кореляційні зв’язки між антропометричними та дерматогліфічними 

параметрами визначалися за допомогою кореляційного аналізу Пірсона. Можливість 

використання цього методу, що включає в себе обраховувавання коефіцієнта 

кореляції Пірсона, обумовлена нормальним розподілом даних у досліджуваній 

вибірці. У результаті аналізу були отримані кореляційні матриці, у яких зображено 

залежність антропометричних даних від дерматогліфічних.  
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Як видно з табл. 4.8, для FH з високим рівнем достовірності (p> 0,05) 

спостерігається помірна додатна кореляція між ApNu, отриманою з MPh, та 

довжиною тулуба і стопи, окружністю голови, поздовжнім та поперечним 

діаметрами голови, висотою обличчя та бігоніальною шириною. Це означає, що при 

збільшенні прояву ознаки ApNu з великою часткою ймовірності слід очікувати 

збільшення значень таких антропометричних параметрів, як довжина тулуба і стопи, 

окружність голови, поздовжній та поперечний діаметри голови, висота обличчя та 

бігоніальна ширина.  

Що стосується ознаки DaN, одержаної з MPh, для FH з високим рівнем 

достовірності (p> 0,05) простежується помірна від’ємна кореляція з довжиною руки, 

стопи та шириною плечей. Це означає, що зі збільшенням прояву ознаки DaN з 

високою ймовірністю слід сподіватися зменшення довжини руки, стопи та ширини 

плечей.  

З високим ступенем достовірності (p> 0,05) прослідковується помірна додатна 

кореляція DaLu зі зростом, шириною плечей, довжиною руки, ноги, долоні, стопи, 

верхньою та середньою шириною обличчя та висотою носа. Це свідчить про те, що 

зі збільшенням частоти прояву ознаки DaLu буде збільшуватися значення зросту, 

ширини плечей, довжини руки, ноги, долоні, стопи, верхньої та середньої ширини 

обличчя та висоти носа.  

Визначається помірна від’ємна кореляція ознаки Ahu з довжиною тулуба, 

шириною плечей, виличним діаметром, верхньою шириною обличчя та 

бігоніальною шириною (p> 0,05), тому зі збільшенням частоти прояву Ahu варто 

очікувати зменшення довжини тулуба, ширини плечей, виличного діаметра, 

верхньої ширини обличчя та бігоніальної ширини.  
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Таблиця 4.8 

Матриці кореляції між антропометричними та дерматогліфічними параметрами, 

отриманими з MPh у жінок-гуцулок 

Race=Hutsul
Color map of correlations 
r>=   -1      -0,80      -0,60      -0,40      -0,20        0         0,20        0,40        0,60        0,80         1

Variable MF АрNu MF DaN MF DaLu MF Ahu MF Cl MF NdNu

Зріст

Довжина тулуба

Ширина плечей

Довжина стопи

Довжина долоні

Довжина руки

Довжина ноги

Окружність голови

Повздовжній діаметр голови

Поперечний діаметр голови

Висота лоба

Висота обличчя

Виличний діаметр

Верхня ширина обличчя

Середня ширина обличчя

Бігоніальна ширина

Висота носа

-0,079546 -0,185852 0,357677 -0,114548 0,026586 -0,184459

0,225969 -0,053791 0,107583 -0,258406 -0,287877 0,020211

0,051033 -0,281618 0,325793 -0,228127 0,040634 -0,383833

0,200305 -0,252113 0,268555 -0,134275 0,015888 -0,139002

0,134338 -0,112867 0,357411 -0,099402 0,285236 -0,229709

-0,162970 -0,405187 0,491398 -0,161515 0,084585 -0,225125

-0,111857 -0,051775 0,336539 -0,149232 0,055252 -0,152851

0,331240 0,131886 0,188007 -0,125364 -0,172699 0,050081

0,447048 0,100215 0,004772 -0,135255 -0,359676 0,165858

0,472356 0,126212 -0,160633 -0,077166 -0,544966 0,280222

0,056653 0,073956 -0,013051 -0,089863 -0,015521 -0,110334

0,201704 -0,174121 -0,226885 -0,159686 0,051769 -0,272597

0,047987 0,096659 -0,079084 -0,375688 -0,358576 -0,008254

-0,094916 -0,119618 0,212654 -0,312852 -0,045937 -0,411992

-0,179241 -0,188857 0,230826 0,043682 0,134138 -0,229964

0,205878 0,180559 0,128971 -0,284995 0,103532 0,140530

0,057594 -0,094916 0,274201 -0,045596 0,192838 -0,128784
 

 

Що стосується ознаки Cl, то у FB з високим рівнем достовірності (p>0,05) 

спостерігається помірна додатна кореляція з довжиною долоні та помірна від’ємна 

кореляція з довжиною тулуба, повздовжнім та поперечним діаметрами голови та 

виличним діаметром. Відповідно ознака NdNu додатно корелює з поперечним 

діаметром голови та від’ємно – з верхньою шириною обличчя. 

Аналогічні матриці кореляції між антропометричними та дерматогліфічними 

параметрами, отриманими із MPh для жінок інших етнотериторіальних груп та 

контрольної групи, представлені в табл. 4.9 – 4.14. 

У жінок-бойків (табл. 4.9) на MPh спостерігається помірна додатна кореляція 

ознаки Ladu і DaN з висотою носа, також простежується сильна від’ємна кореляція 

ознаки Fu та АС з довжиною тулуба.  

Із табл. 4.10 видно, що в жінок-лемкинь є додатна кореляція ознаки ApNr з 

шириною плечей, ознаки Vu з висотою лоба та Lsu з довжиною тулуба, ноги та 

висотою обличчя; прослідковується помірна від’ємна кореляція ознаки ApNr з 

висотою лоба, ознаки ApNsu з довжиною стопи та Vu з висотою носа. 
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Таблиця 4.9 

Матриці кореляції між антропометричними та дерматогліфічними 

параметрами, отриманими з MPh у жінок-бойківчанок 

Race=Boiko
Color map of correlations 
r>=   -1      -0,80      -0,60      -0,40      -0,20        0         0,20        0,40        0,60        0,80         1

Variable MF Adu MF Ladu MF ApLr MF DaN MF Fu MF AC

Зріст

Довжина тулуба

Ширина плечей

Довжина стопи

Довжина долоні

Довжина руки

Довжина ноги

Окружність голови

Повздовжній діаметр голови

Поперечний діаметр голови

Висота лоба

Висота обличчя

Виличний діаметр

Верхня ширина обличчя

Середня ширина обличчя

Бігоніальна ширина

Висота носа

0,064817 -0,049562 0,109328 0,061087 -0,251342 -0,395706

0,271522 -0,196317 -0,040180 -0,149614 -0,602706 -0,757221

-0,099662 0,012934 -0,193240 0,110614 -0,193240 -0,134878

-0,074370 0,023317 0,224296 0,120439 -0,348374 -0,376397

0,088940 -0,133375 0,286630 -0,039529 -0,071657 -0,300094

0,075142 -0,088564 0,320947 0,027792 -0,164205 -0,244854

0,077110 0,029516 0,136260 0,071926 0,042288 -0,036075

0,197355 0,035047 -0,075318 0,010387 -0,012553 -0,140189

0,123445 -0,107861 -0,271160 -0,191803 0,137038 0,054948

-0,162908 -0,146829 0,113272 0,006695 -0,129454 -0,259775

0,116169 -0,129549 0,271268 -0,230370 0,042832 -0,129549

0,002471 -0,112535 0,017914 -0,051882 -0,250801 -0,237574

-0,124838 -0,079410 0,084091 -0,059349 -0,410564 -0,217514

0,057730 0,139406 0,199727 0,247899 0,145008 0,063019

0,026897 0,136128 -0,110900 0,052211 -0,110900 0,136128

0,299587 -0,037285 0,124643 -0,066302 -0,142449 -0,285852

-0,050495 0,425937 0,284779 0,420790 -0,040683 -0,028396

 

Таблиця 4.10 

Матриці кореляції між антропометричними та дерматогліфічними 

параметрами, отриманими з MPh у жінок-лемкинь 

Race=Lemko
Color map of correlations 
r>=   -1      -0,80      -0,60      -0,40      -0,20        0         0,20        0,40        0,60        0,80         1

Variable MF Lu MF АрNr MF АрNsu MF Vu MF Cl MF Lsu

Зріст

Довжина тулуба

Ширина плечей

Довжина стопи

Довжина долоні

Довжина руки

Довжина ноги

Окружність голови

Повздовжній діаметр голови

Поперечний діаметр голови

Висота лоба

Висота обличчя

Виличний діаметр

Верхня ширина обличчя

Середня ширина обличчя

Бігоніальна ширина

Висота носа

-0,134103 -0,073448 -0,162650 -0,198363 -0,020652 0,374034

-0,141405 0,104665 -0,248011 -0,126190 -0,035383 0,456736

-0,147023 0,419252 -0,214728 0,030414 -0,046653 0,149610

-0,111281 0,345064 -0,478460 -0,143314 -0,076686 0,245922

-0,266627 0,189711 -0,244311 0,119783 0,051447 0,373737

-0,150573 0,176097 -0,205309 -0,046186 0,070845 0,309413

-0,265960 0,093271 -0,206208 -0,207718 -0,121247 0,466326

-0,271966 0,253461 -0,162784 0,160229 -0,092671 0,282417

0,018695 0,096590 -0,028137 0,061953 0,105034 0,084780

-0,119936 0,200818 -0,162386 0,005308 0,203543 0,242444

-0,038344 -0,433485 0,021528 0,497890 0,042095 0,063364

-0,313369 -0,038931 0,058855 -0,040398 -0,168200 0,506948

-0,080916 -0,046413 -0,076085 0,005105 -0,399343 0,304913

0,132633 0,003803 -0,383086 0,159899 -0,218758 0,106292

-0,323201 -0,094906 -0,039053 0,136902 0,190908 0,087459

-0,114616 0,348213 -0,065783 -0,150061 -0,074471 0,424910

0,118910 0,038098 -0,247471 -0,454640 -0,028465 -0,013040
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У табл. 4.11 зображені матриці кореляції дерматогліфічних та 

антропометричних параметрів у жінок-ополянок. Ознака Vm помірно додатно 

корелює з довжиною ноги, а ознака Adr помірно від’ємно корелює з довжиною 

тулуба. 

 

Таблиця 4.11 

Матриці кореляції між антропометричними та дерматогліфічними 

параметрами, отриманими з MPh у жінок-ополянок 

Race=Opillia
Color map of correlations
r>=   -1      -0,80      -0,60      -0,40      -0,20        0         0,20        0,40        0,60        0,80         1

Variable MF Adr MF АрNr MF ApLr MF Vu MF Vm MF NdNr MF Lsr

Зріст

Довжина тулуба

Ширина плечей

Довжина стопи

Довжина долоні

Довжина руки

Довжина ноги

Окружність голови

Повздовжній діаметр голови

Поперечний діаметр голови

Висота лоба

Висота обличчя

Виличний діаметр

Верхня ширина обличчя

Середня ширина обличчя

Бігоніальна ширина

Висота носа

-0,149350 -0,085664 -0,112933 -0,226604 0,328183 -0,091023 -0,233856

-0,432286 -0,258706 0,187091 -0,037571 0,064565 0,004937 -0,381992

-0,070855 -0,208737 -0,023876 -0,181174 -0,207561 0,142853 -0,113922

-0,157121 -0,168264 -0,023262 -0,194741 0,200024 -0,084717 -0,192775

-0,186334 0,177749 0,172013 -0,397247 -0,028444 -0,078306 -0,151188

0,028389 0,082413 -0,136132 -0,101818 0,302872 -0,180282 -0,068372

-0,112758 0,055585 -0,110181 0,019277 0,452725 -0,111462 -0,046115

-0,160050 0,148700 0,078492 -0,096299 -0,012979 -0,154839 -0,118267

0,067677 0,086919 0,124288 -0,110898 -0,388623 -0,144022 0,161733

-0,215030 -0,349959 0,344715 -0,073324 -0,084003 -0,011012 -0,104790

-0,136005 0,285905 -0,088933 0,070600 -0,029412 -0,350871 0,066999

-0,188529 0,014154 -0,098623 -0,106762 -0,040771 -0,074827 -0,247665

-0,235443 -0,308935 0,206977 -0,283255 -0,070986 0,013959 -0,290685

-0,033714 -0,080076 -0,091387 -0,194388 -0,095443 0,014597 0,163062

0,024686 -0,074705 -0,024834 -0,097497 -0,111697 0,069338 -0,038665

-0,132097 0,090483 -0,182460 -0,152412 0,184881 0,049484 -0,153058

0,144645 0,318632 -0,150895 0,007576 -0,164900 0,083626 0,004943

 

 

У жінок-покутянок спостерігається помірна додатна кореляція ознаки ApNu з 

бігоніальною шириною, помірна від’ємна кореляція між ознакою ApLr та виличним 

діаметром і верхньою шириною обличчя (табл.4.12). 

Проаналізувавши матриці кореляції між антропометричними та 

дерматогліфічними параметрами для жінок контрольної групи, можна зробити 

висновок, що ознака Fu помірно додатно корелює з поперечним діаметром голови, а 

ознака Lsr помірно від’ємно корелює з висотою лоба (табл.4.13).  
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Таблиця. 4.12 

Матриці кореляції між антропометричними та дерматогліфічними 

параметрами, отриманими з MPh у жінок-покутянок 

Race=Pokuttia
Color map of correlations 
r>=   -1      -0,80      -0,60      -0,40      -0,20        0         0,20        0,40        0,60        0,80         1

Variable MF Hdr MF АрNu MF ApLr MF Vu MF Ahr MF Cl MF Lsr

Зріст

Довжина тулуба

Ширина плечей

Довжина стопи

Довжина долоні

Довжина руки

Довжина ноги

Окружність голови

Повздовжній діаметр голови

Поперечний діаметр голови

Висота лоба

Висота обличчя

Виличний діаметр

Верхня ширина обличчя

Середня ширина обличчя

Бігоніальна ширина

Висота носа

0,250504 0,219696 -0,101465 0,241231 -0,382348 0,053487 0,237608

0,193164 0,130397 -0,245294 0,250563 -0,268123 0,048084 0,231449

-0,054546 0,173127 -0,254587 0,202721 -0,077274 0,118839 0,007447

0,081298 0,230984 -0,344221 0,323886 -0,364528 0,048467 0,073042

0,114220 0,230067 -0,304275 0,115544 -0,237226 0,071288 0,014395

0,192319 0,069835 -0,227164 0,260928 -0,368339 0,171911 0,112149

0,297653 0,175055 -0,115283 0,224250 -0,346678 -0,001578 0,200802

-0,104277 0,223713 -0,342906 0,076553 -0,078530 -0,377775 0,069603

-0,122017 0,208926 -0,211416 0,009792 0,006422 -0,392723 0,143792

-0,074988 0,305188 -0,116866 -0,077453 0,118529 -0,393625 0,091152

0,010007 0,023822 -0,209647 -0,160210 0,090064 -0,184944 -0,147557

-0,050482 0,196642 -0,045128 -0,251903 0,178980 -0,146875 -0,203008

-0,029852 -0,079421 -0,443702 -0,072290 0,286225 -0,005541 0,002877

-0,038126 0,121012 -0,429255 0,232530 -0,012709 -0,017186 -0,104108

-0,028829 0,129628 0,209536 -0,373626 0,163363 0,088077 -0,330623

-0,115098 0,466795 -0,111178 -0,297363 0,311191 -0,167175 0,076825

-0,041069 0,171088 -0,052677 -0,199600 -0,143743 -0,064794 -0,134573

 

Таблиця 4.13 

Матриці кореляції між антропометричними та дерматогліфічними 

параметрами, отриманими з MPh у жінок контрольної групи 

Race=Control
Color map of correlations 
r>=   -1      -0,80      -0,60      -0,40      -0,20        0         0,20        0,40        0,60        0,80         1

Variable MF АрNu MF АрNsu MF Vm MF Fu MF Cl MF Lsr

Зріст

Довжина тулуба

Ширина плечей

Довжина стопи

Довжина долоні

Довжина руки

Довжина ноги

Окружність голови

Повздовжній діаметр голови

Поперечний діаметр голови

Висота лоба

Висота обличчя

Виличний діаметр

Верхня ширина обличчя

Середня ширина обличчя

Бігоніальна ширина

Висота носа

0,039757 0,234073 -0,084613 -0,121289 0,026416 -0,183459

0,111982 0,151082 0,156887 0,064131 0,048465 -0,177793

-0,089158 -0,073297 -0,072506 0,059604 0,334182 -0,054132

0,097887 -0,014840 0,244557 -0,104373 0,301862 0,122242

-0,057238 0,095450 -0,037074 -0,010770 0,327803 -0,357398

0,178902 0,256859 0,067191 -0,116391 0,053315 -0,366754

0,070498 0,223799 0,111221 0,061222 0,005331 -0,243793

-0,106269 -0,185270 -0,037694 0,281055 0,403786 0,081396

-0,095254 -0,266436 0,135891 0,104192 0,037121 -0,222484

-0,036379 -0,205578 0,317700 0,418028 -0,108039 0,036031

0,121037 0,170747 0,273327 -0,091969 0,201280 -0,482998

0,146354 0,330201 -0,100067 -0,151899 -0,057036 -0,292928

-0,078941 -0,148213 -0,012924 -0,183960 -0,030764 0,118603

0,050997 0,082648 0,059617 0,301526 0,120084 -0,226938

-0,016988 -0,059235 -0,325396 -0,196057 0,215166 -0,097590

0,111852 0,363112 0,049252 0,077897 -0,058621 -0,155097

0,364552 0,155893 0,065874 0,054575 0,139389 -0,158052
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У табл. 4.14 представлені результати, отримані в ході аналізу кореляції між 

антропометричними та дерматогліфічними параметрами, одержаними із PPh у FH. 

Ознака Adr додатно корелює з бігоніальною шириною, тобто зі збільшенням 

частоти поширеності ознаки Adr, найбільш вірогідно, буде збільшуватися 

бігоніальна ширина. Ознака Dhu від’ємно корелює зі зростом та довжиною тулуба, 

що означає, що зі збільшенням частоти поширеності Dhu, ймовірно, будуть 

зменшуватися зріст та довжина тулуба. Стосовно ознаки Cl, то варто відзначити, що 

спостерігається помірна додатна кореляція із середньою шириною обличчя, що 

свідчить про те, що зі збільшенням частоти поширеності Cl, буде збільшуватися 

середня ширина обличчя. Ознака Dn від’ємно корелює з довжиною тулуба та 

виличним діаметром, тобто зі збільшенням частоти поширеності ознаки Dn, 

імовірно, будуть зменшуватися довжина тулуба та виличний діаметр. 

Таблиця 4.14 

Матриці кореляції між антропометричними та дерматогліфічними параметрами, 

отриманими з PPh у жінок-гуцулок 

Race=Hutsul
Color map of correlations 
r>=   -1      -0,80      -0,60      -0,40      -0,20        0         0,20        0,40        0,60        0,80         1

Variable PF S PF Lr PF Hdr PF Adr PF Dhu PF Cl PF Dn

Зріст

Довжина тулуба

Ширина плечей

Довжина стопи

Довжина долоні

Довжина руки

Довжина ноги

Окружність голови

Повздовжній діаметр голови

Поперечний діаметр голови

Висота лоба

Висота обличчя

Виличний діаметр

Верхня ширина обличчя

Середня ширина обличчя

Бігоніальна ширина

Висота носа

-0,327935 0,075912 -0,260087 0,044298 -0,384074 -0,081760 -0,103845

-0,217052 0,107823 -0,091507 -0,148647 -0,361768 -0,127978 -0,459509

-0,121891 0,039846 0,016908 0,019619 -0,228127 -0,021020 -0,122643

-0,150252 0,061521 -0,146378 0,003245 -0,344903 0,076933 -0,051500

-0,225479 -0,147054 0,073601 0,159661 -0,280133 0,062656 0,037495

-0,142214 -0,086402 -0,024931 0,052752 -0,227777 -0,018460 -0,012274

-0,282651 0,203115 -0,420253 0,096357 -0,220295 -0,205889 -0,096882

-0,090915 0,223862 -0,081628 0,082528 -0,233203 -0,068764 0,032760

0,023220 0,396014 0,021919 0,176145 -0,043557 -0,214584 0,139962

0,171573 0,354181 0,121015 0,049825 -0,187403 -0,038217 -0,006534

-0,177087 0,085457 -0,045143 0,050663 -0,089863 0,193547 0,236601

-0,227308 0,188259 0,142717 -0,001041 -0,159686 0,008787 0,076625

-0,363952 0,165567 -0,004484 -0,248027 -0,375688 -0,165157 -0,417854

-0,266570 0,117220 0,015827 -0,086573 -0,312852 -0,091701 -0,177873

0,027394 -0,389773 0,155877 -0,095265 0,043682 0,404389 0,157346

0,064285 -0,113747 0,241337 0,442950 -0,086738 0,042958 0,198310

-0,486874 0,114153 -0,148907 0,160288 -0,146921 -0,223310 -0,201201

 

Із табл. 4.15 видно, що у FB з високим рівнем достовірності (p> 0,05) 

спостерігається помірна від’ємна кореляція між ознакою S та висотою носа, що 
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інтерпретується так: зі збільшенням частоти поширеності S, імовірно, буде 

зменшуватися висота носа.  

Ознака Lr додатно корелює з повздовжнім та поперечним діаметром голови та 

від’ємно – із середньою шириною обличчя, тобто зі збільшенням частоти 

поширення ознаки Lr буде спостерігатися тенденція до збільшення повздовжнього 

та поперечного діаметрів голови та до зменшення середньої ширини обличчя. Щодо 

ознаки Hdr, то прослідковується від’ємна кореляція з довжиною ноги та додатна 

кореляція з бігоніальною шириною, що свідчить про те, що зі збільшенням частоти 

поширеності ознаки Hdr, імовірно, буде зменшуватися довжина ноги та 

збільшуватися бігоніальна ширина. 

Таблиця 4.15 

Матриці кореляції між антропометричними та дерматогліфічними параметрами, 

отриманими з PPh рук у жінок-бойківчанок 

Race=Boiko
Color map of correlations
r>=   -1      -0,80      -0,60      -0,40      -0,20        0         0,20        0,40        0,60        0,80         1

Variable PF Lr PF Ladr PF ApLr PF Dhu PF Ahr PF Fr PF ApNpu

Зріст

Довжина тулуба

Ширина плечей

Довжина стопи

Довжина долоні

Довжина руки

Довжина ноги

Окружність голови

Повздовжній діаметр голови

Поперечний діаметр голови

Висота лоба

Висота обличчя

Виличний діаметр

Верхня ширина обличчя

Середня ширина обличчя

Бігоніальна ширина

Висота носа

0,093178 -0,395706 0,076309 0,031039 0,076309 -0,348815 -0,121525

0,058651 -0,757221 -0,196317 -0,247910 -0,196317 -0,467046 0,010968

0,208303 -0,134878 0,086839 0,491172 0,086839 0,026923 -0,234836

-0,004433 -0,376397 -0,109921 -0,062480 -0,109921 -0,159480 -0,110726

0,072901 -0,300094 -0,133375 -0,204885 -0,133375 -0,277642 -0,065200

-0,027732 -0,244854 0,276112 -0,183083 0,276112 -0,238585 -0,071308

0,038033 -0,036075 -0,036075 -0,013434 -0,036075 -0,279904 -0,250099

-0,089952 -0,140189 0,473138 0,068006 0,473138 -0,291827 0,171327

-0,072352 0,054948 0,299161 0,058357 0,299161 0,072019 0,075609

-0,423017 -0,259775 0,304953 -0,041397 0,304953 -0,070535 0,419619

0,085256 -0,129549 -0,129549 -0,418963 -0,129549 -0,269677 -0,253317

0,116483 -0,237574 -0,237574 -0,191406 -0,237574 -0,104116 -0,464549

0,277658 -0,217514 -0,355619 0,225549 -0,355619 -0,165305 -0,101268

0,322036 0,063019 -0,013368 0,381672 -0,013368 0,210691 -0,056012

0,400383 0,136128 0,029361 0,269899 0,029361 0,227809 0,057412

0,326073 -0,285852 -0,037285 0,008039 -0,037285 -0,206973 -0,243022

0,264528 -0,028396 0,198771 0,128566 0,198771 0,059111 -0,055525

 

Із табл. 4.16 видно, що в жінок-лемкинь на проксимальних фалангах 

спостерігається помірна додатна кореляціяознаки Adu з шириною плечей і 

довжиною стопи та ознаки Ladr із середньою шириною обличчя, а також помірна 

від’ємна кореляція ознаки S з окружністю голови. 
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Таблиця 4.16 

Матриці кореляції між антропометричними та дерматогліфічними 

параметрами, отриманими з PPhу жінок-лемкинь 

Race=Lemko
Color map of correlations 
r>=   -1      -0,80      -0,60      -0,40      -0,20        0         0,20        0,40        0,60        0,80         1

Variable PF S PF Lu PF Adu PF Ladu PF Ladr PF Vr PF Lsr

Зріст

Довжина тулуба

Ширина плечей

Довжина стопи

Довжина долоні

Довжина руки

Довжина ноги

Окружність голови

Повздовжній діаметр голови

Поперечний діаметр голови

Висота лоба

Висота обличчя

Виличний діаметр

Верхня ширина обличчя

Середня ширина обличчя

Бігоніальна ширина

Висота носа

0,137699 -0,003096 -0,134457 -0,226796 0,059657 0,054845 0,339597

0,037363 -0,003640 0,230471 -0,277787 0,084194 -0,042712 0,304224

-0,153821 0,125610 0,502242 -0,084692 -0,101943 0,033789 0,009471

-0,058061 -0,004683 0,467820 -0,150784 -0,144682 0,006171 0,186815

-0,255787 0,217262 0,254319 -0,194933 -0,111635 0,133077 0,179042

-0,034605 0,068826 0,236069 -0,319018 0,056636 0,199544 0,323599

-0,052682 0,030289 0,192973 -0,202821 0,064469 -0,010211 0,304813

-0,417731 0,253984 0,377992 -0,285261 0,025124 0,199412 0,134963

0,023820 0,180341 0,030769 -0,038559 0,168736 0,126789 -0,197997

-0,008948 0,187797 0,200342 -0,300016 0,128874 0,324325 0,049585

-0,068295 0,370061 -0,166473 -0,360255 0,262489 0,283107 0,018312

-0,094051 0,118684 0,108917 -0,133365 0,335454 0,010686 0,026957

-0,166378 -0,158444 0,132466 0,076981 0,123944 -0,217398 0,131142

-0,208854 -0,099913 0,249777 0,137375 -0,134607 -0,136035 -0,040372

0,031472 0,019077 0,047710 -0,102619 0,409018 0,000000 -0,218001

-0,218258 -0,012966 0,322769 -0,086669 -0,044380 0,171619 0,247389

0,166848 -0,305767 0,021888 0,336214 -0,081921 0,103081 -0,195026

 

У жінок-ополянок на PPh прослідковується помірна додатна кореляція ознаки 

Ladu з висотою носа, Vus з окружністю голови та повздовжнім діаметром голови та 

Lsu з висотою носа. Також ознаки Dhu та ApNpu від’ємно корелюють з висотою 

лоба (табл. 4.17). 

Проаналізувавши дані з табл. 4.18, можна дійти висновку, що в жінок-

покутянок на проксимальних фалангах спостерігається виражена додатна кореляція 

ознаки Adr та висоти носа. 

Щодо жінок контрольної групи, то в них на проксимальних фалангах 

виражена помірна додатна кореляція ознак ApLr та ApLu з поперечним діаметром 

голови, Vu з окружністю голови. Також варто відзначити, що ознака Ahr від’ємно 

корелює з висотою лоба (таб. 4.19). 
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Таблиця 4.17 

Матриці кореляції між антропометричними та дерматогліфічними параметрами, 

отриманими з PPh у жінок-ополянок 

Race=Opillia
Color map of correlations
r>=   -1      -0,80      -0,60      -0,40      -0,20        0         0,20        0,40        0,60        0,80         1

Variable PF АрNu PF Ladu PF Dhu PF ApNpu PF Vms PF Vus PF Lsu

Зріст

Довжина тулуба

Ширина плечей

Довжина стопи

Довжина долоні

Довжина руки

Довжина ноги

Окружність голови

Повздовжній діаметр голови

Поперечний діаметр голови

Висота лоба

Висота обличчя

Виличний діаметр

Верхня ширина обличчя

Середня ширина обличчя

Бігоніальна ширина

Висота носа

-0,100591 0,138082 0,193872 -0,030142 -0,029290 -0,001124 -0,066484

0,097698 -0,136863 0,271684 -0,146641 -0,136863 -0,143184 -0,096009

0,099491 -0,182447 0,331488 -0,015106 0,057389 0,060040 0,228701

0,013304 0,099308 0,274558 -0,015962 -0,017525 0,127076 -0,134358

0,073784 0,172786 0,118791 -0,048284 0,172786 0,182714 -0,043197

0,035390 0,257949 0,040402 -0,269418 0,071480 0,232864 -0,114989

-0,059196 0,205421 0,255728 0,007289 -0,113191 -0,050665 -0,113191

0,000000 0,177400 0,128122 0,002448 0,374511 0,440695 0,078845

0,445889 -0,122009 -0,122009 -0,099378 0,388726 0,404632 -0,008512

0,176399 -0,241474 0,214137 -0,114304 0,123015 0,154172 -0,059229

0,279748 0,178665 -0,435496 -0,479857 0,066999 0,188931 -0,044666

0,338431 0,123832 -0,061916 -0,292216 -0,123832 0,149654 -0,061916

0,039459 -0,367688 -0,059677 0,116198 -0,059677 -0,358279 -0,059677

-0,068772 0,018118 -0,078512 0,205521 -0,078512 0,014597 0,211377

0,139191 -0,138447 0,160898 0,236392 -0,038665 0,069338 0,061116

-0,135438 0,080916 -0,231050 -0,048190 0,080916 0,002356 -0,075067

-0,048779 0,532154 -0,192762 -0,212397 0,202647 0,003982 0,400351

 

 

Таблиця 4.18 

Матриці кореляції між антропометричними та дерматогліфічними параметрами, 

отриманими з PPh у жінок-покутянок 

Race=Pokuttia
Color map of correlations 
r>=   -1      -0,80      -0,60      -0,40      -0,20        0         0,20        0,40        0,60        0,80         1

Variable PF Adu PF Adr PF DaLr PF Dhr PF Ahr PF Npu PF Vms

Зріст

Довжина тулуба

Ширина плечей

Довжина стопи

Довжина долоні

Довжина руки

Довжина ноги

Окружність голови

Повздовжній діаметр голови

Поперечний діаметр голови

Висота лоба

Висота обличчя

Виличний діаметр

Верхня ширина обличчя

Середня ширина обличчя

Бігоніальна ширина

Висота носа

0,061969 0,117925 0,172806 0,151205 -0,142350 0,236751 0,021891

0,099090 0,006447 0,136980 0,042511 -0,241240 0,136822 0,110098

0,217651 0,172789 0,044683 -0,067024 -0,282193 0,017491 -0,003774

0,062401 0,216972 -0,012890 0,158974 -0,276069 0,154731 0,180702

-0,018067 0,333989 0,158343 0,158343 -0,118578 0,231023 -0,007294

-0,045005 0,223037 0,154873 0,112149 -0,237558 0,196504 -0,027061

-0,009258 0,073604 0,109007 0,131955 -0,122877 0,220085 0,040699

0,404272 0,325288 -0,183498 -0,099131 -0,246717 0,213009 0,044887

0,209401 -0,033506 -0,277063 -0,066635 -0,179119 0,063150 0,078193

0,269314 0,124406 -0,305159 -0,384422 -0,163231 0,152030 0,004016

0,385098 0,156636 -0,147557 -0,278718 -0,199883 -0,089849 0,033231

0,093021 -0,030786 0,398496 0,248120 -0,235358 0,023545 0,045718

0,171773 0,035338 0,117954 0,060415 -0,374441 0,141894 -0,110791

0,048533 -0,153456 0,187394 0,187394 -0,295012 -0,146708 0,084404

-0,281350 0,236365 0,089216 -0,015744 0,146984 0,127365 -0,031911

0,128983 0,066725 0,006984 0,006984 -0,149583 0,317129 -0,392823

-0,042226 0,642838 0,201859 0,033643 0,055427 0,375325 -0,080975
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Таблиця 4.19 

Матриці кореляції між антропометричними тадерматогліфічними параметрами, 

отриманими з PPhу жінок контрольної групи 

Race=Control
Color map of correlations 
r>=   -1      -0,80      -0,60      -0,40      -0,20        0         0,20        0,40        0,60        0,80         1

Variable PF АрNr PF ApLu PF ApLr PF DaN PF DaLu PF Vu PF Ahr

Зріст

Довжина тулуба

Ширина плечей

Довжина стопи

Довжина долоні

Довжина руки

Довжина ноги

Окружність голови

Повздовжній діаметр голови

Поперечний діаметр голови

Висота лоба

Висота обличчя

Виличний діаметр

Верхня ширина обличчя

Середня ширина обличчя

Бігоніальна ширина

Висота носа

-0,228388 -0,185586 0,226827 -0,043003 0,095949 -0,025419 -0,280758

-0,332957 0,242405 0,078062 0,312943 0,089546 -0,090598 -0,086280

-0,287318 -0,051160 0,089971 -0,034162 0,518756 0,258777 -0,192290

0,122242 0,093220 -0,113936 0,000000 0,068811 0,183005 -0,113936

-0,014296 -0,054509 -0,054509 0,046914 0,129180 0,291166 -0,296774

-0,334512 -0,059761 0,213432 0,039678 0,152239 0,024555 -0,196358

-0,195437 0,224496 0,122064 0,109097 -0,019997 -0,097855 -0,287662

-0,040698 0,086210 0,344840 0,133556 0,241149 0,460498 -0,000000

-0,078170 0,272582 0,272582 0,069065 -0,341154 0,030356 -0,135017

-0,367516 0,406045 0,406045 0,390195 0,109950 -0,186911 0,161807

-0,228230 0,119178 0,029232 -0,078381 0,018084 0,010163 -0,510442

-0,049455 0,133772 -0,124102 -0,131085 -0,049028 -0,198009 -0,253039

0,174416 -0,044336 -0,162565 -0,103027 0,036172 0,066796 -0,044336

-0,061892 0,197533 0,057687 0,142176 0,344117 0,338305 -0,222006

0,136626 -0,124035 -0,124035 -0,128103 0,274671 0,186871 -0,041345

0,066470 -0,028161 0,065708 -0,018178 0,252725 -0,042427 -0,122029

-0,158052 -0,100440 0,066960 -0,178293 0,052679 -0,082540 -0,100440

 

4.2.2. Аналіз кореляційних зв’язків між дерматогліфічними та 

антропометричними параметрами в осіб чоловічої статі різних 

етнотериторіальних груп 

Із табл. 4.20 бачимо, що в MH з високим рівнем достовірності (p> 0,05) 

спостерігається помірна від’ємна кореляція між ознакою S та висотою носа, тобто зі 

збільшенням частоти поширеності ознаки S слід очікувати зменшення висоти носа.  

Щодо ознаки ApLr, то простежується помірна від’ємна кореляція з верхньою 

шириною обличчя, тобто зі збільшенням частоти поширеності ознаки  ApLr буде 

зменшуватися верхня ширина обличчя.  

Ознака Vu помірно від’ємно корелює з висотою обличчя, тобто зі збільшенням 

частоти поширеності ознаки Vu, вірогідно, буде спостерігатися тенденція до 

зменшення висоти обличчя.  
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Ознака Fr помірно від’ємно корелює з довжиною тулуба, тобто зі збільшенням 

частоти поширеності ознаки Fr буде простежуватися тенденція до зменшення 

довжини тулуба.  

Ознака Cl помірно додатно корелює з висотою обличчя – зі збільшенням 

частоти поширеності ознаки Cl, імовірно, буде збільшуватися висота обличчя.   

Що стосується ознак ApNpr та Vms, то спостерігається помірна додатна 

кореляція з висотою носа, що з великим відсотком вірогідності буде означати, що зі 

збільшенням частоти поширеності ознак ApNpr таVms буде збільшуватися висота 

носа. 

Таблиця 4.20 

Матриці кореляції між антропометричними та дерматогліфічнимипараметрами, 

отриманими з MPh у чоловіків-гуцулів 

Race=Hutsul
Color map of correlations 
r>=   -1      -0,80      -0,60      -0,40      -0,20        0         0,20        0,40        0,60        0,80         1

Variable MF S MF ApLr MF Vu MF Fr MF Cl MF ApNpr MF Vms

Зріст

Довжина тулуба

Ширина плечей

Довжина стопи

Довжина долоні

Довжина руки

Довжина ноги

Окружність голови

Повздовжній діаметр голови

Поперечний діаметр голови

Висота лоба

Висота обличчя

Виличний діаметр

Верхня ширина обличчя

Середня ширина обличчя

Бігоніальна ширина

Висота носа

0,044032 -0,131200 0,348293 -0,317942 -0,051406 -0,029839 -0,175042

-0,011821 -0,265035 0,143969 -0,487014 0,086448 -0,033978 -0,194689

-0,060622 -0,167887 0,327817 -0,259838 -0,031817 -0,056044 -0,147979

0,068390 -0,078230 0,128634 -0,327619 -0,227331 -0,109206 -0,064732

0,073647 -0,101093 0,187005 -0,211683 0,293768 -0,070561 -0,209124

0,066038 -0,111668 0,258547 -0,298014 -0,009544 -0,077942 -0,203824

-0,024171 -0,222996 0,344073 -0,360305 -0,010090 0,005924 -0,027774

-0,214441 0,120418 0,310756 0,037355 0,029161 0,224133 0,232495

0,020794 -0,199804 0,137869 -0,179306 0,082945 -0,019923 -0,129902

0,066557 -0,147581 0,142760 -0,233815 0,125936 0,093199 0,010661

-0,131616 -0,225039 0,039414 -0,334057 0,317763 0,196894 -0,069501

0,100589 0,031863 -0,421692 -0,076605 0,457821 -0,274295 -0,136222

0,188023 -0,114708 -0,194508 -0,080064 -0,062500 -0,080064 -0,142374

0,112228 -0,400532 -0,286025 0,007168 0,014922 -0,136198 -0,242194

-0,071498 -0,083044 0,047327 -0,268740 -0,047533 -0,128222 -0,061428

0,077358 0,038408 0,016949 -0,288581 0,219939 -0,162426 -0,064497

-0,395608 -0,148975 0,257306 -0,103982 -0,216455 0,432698 0,451328

 

У чоловіків-бойків прослідковуємо помірну від’ємну кореляцію ознак ApLr та 

Vm з виличним діаметром (табл. 4.21). 

З табл. 4.22 видно, що в чоловіків-лемків на MPh спостерігається помірна 

від’ємна кореляція ознак Lu з висотою обличчя та ApLr з висотою носа. 
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Талиця 4.21 

Матриці кореляції між антропометричними та дерматогліфічними 

параметрами, отриманими з MPh у чоловіків-бойків 

Race=Boiko
Color map of correlations (Spreadsheet in WorkbookDermMFPF180620)
N=40 (Casew ise deletion of missing data)
r>=   -1      -0,80      -0,60      -0,40      -0,20        0         0,20        0,40        0,60        0,80         1     

Variable MF Lu MF Adu MF АрNr MF ApLr MF Vu MF Vm MF
ApNpuЗріст

Довжина тулуба

Ширина плечей

Довжина стопи

Довжина долоні

Довжина руки

Довжина ноги

Окружність голови

Повздовжній діаметр голови

Поперечний діаметр голови

Висота лоба

Висота обличчя

Виличний діаметр

Верхня ширина обличчя

Середня ширина обличчя

Бігоніальна ширина

Висота носа

-0,060056 0,039083 -0,093178 -0,095581 0,129329 -0,191047 -0,232125

-0,159820 0,092581 -0,235692 -0,077594 -0,006368 -0,071163 -0,077594

-0,059782 -0,108068 -0,003221 -0,122706 0,208211 -0,173336 -0,198217

-0,015351 -0,124119 0,352300 0,066896 0,051110 0,124629 -0,282128

-0,181310 0,039728 0,078140 0,076338 0,085623 -0,066756 -0,076338

-0,065773 0,069177 -0,141732 -0,074771 0,167731 -0,141667 -0,282467

-0,116032 -0,048856 0,065887 0,033867 0,282791 -0,139767 -0,156265

-0,202253 0,187152 -0,005029 0,020634 0,245764 0,054131 -0,097274

-0,357657 0,238560 0,166608 -0,029896 -0,160209 -0,008714 -0,189340

-0,190460 0,189241 0,120757 0,092990 -0,102225 0,195405 -0,240109

-0,000000 0,152290 0,040261 0,174635 0,234699 -0,037147 -0,202954

0,071315 -0,337526 0,030735 -0,378332 0,074093 -0,362351 -0,018016

0,231999 -0,270693 0,006249 -0,465201 -0,031499 -0,515716 -0,025641

0,113919 0,161749 0,117831 -0,034534 -0,051646 -0,317092 -0,379875

-0,130062 -0,047351 0,012935 -0,204722 0,076541 -0,039783 -0,053076

-0,096946 -0,012745 0,215869 -0,004082 0,077830 0,096374 -0,330623

-0,229508 -0,007987 0,161459 -0,028137 -0,247691 -0,029078 -0,028137

 

 

Щодо чоловіків-ополян, то в табл. 4.23 відображено помірну від’ємну 

кореляцію ознак Lr, ApNsu, ApLr з виличним діаметром, а також помірну додатну 

кореляцію ознаки Fu з окружністю голови.   

У табл. 4.24 відображено матриці кореляції для чоловіків-покутян: на MPh 

ознака Vr помірно додатно корелює з довжиною руки, а ознака Lu помірно від’ємно 

корелює з бігоніальною шириною. 

Що стосується чоловіків контрольної групи, то, проаналізувавши зображені в 

табл. 4.25 результати, зауважимо, що на MPh ознака ApLr помірно додатно корелює 

з висотою обличчя, ApNu помірно від’ємно корелює з бігоніальною шириною, ApLu 

помірно від’ємно корелює зі зростом, довжиною тулуба та довжиною ноги, ApLr та 

DaLu помірно від’ємно корелюють з верхньою шириною обличчя, Ahu помірно 

від’ємно корелюєіз середньою шириною обличчя. 
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Таблиця 4.22 

Матриці кореляції між антропометричними та дерматогліфічними параметрами, 

отриманими з MPh у чоловіків-лемків 

Race=Lemko
Color map of correlations 
r>=   -1      -0,80      -0,60      -0,40      -0,20        0         0,20        0,40        0,60        0,80         1

Variable MF Lu MF Hdu MF ApLr MF Fu MF Fr MF Cl MF AC

Зріст

Довжина тулуба

Ширина плечей

Довжина стопи

Довжина долоні

Довжина руки

Довжина ноги

Окружність голови

Повздовжній діаметр голови

Поперечний діаметр голови

Висота лоба

Висота обличчя

Виличний діаметр

Верхня ширина обличчя

Середня ширина обличчя

Бігоніальна ширина

Висота носа

0,174413 -0,033581 -0,145121 0,105976 0,051926 0,275264 0,145664

0,220280 0,056916 -0,129237 0,054940 0,143325 0,157975 0,130136

0,173773 0,138713 -0,172775 0,111151 0,052926 0,205166 0,057482

0,366940 -0,030894 -0,091080 -0,111495 0,176814 0,279028 0,047444

-0,059394 -0,311762 -0,290748 0,209387 -0,103223 0,162895 0,243123

0,180894 0,079971 -0,156842 0,189858 0,042718 0,275406 0,082784

0,150515 0,163007 -0,200598 0,185775 -0,068331 0,242340 0,187716

0,004068 0,380118 -0,186214 0,196014 -0,075513 -0,121104 -0,086302

0,077711 0,275030 -0,208587 0,372893 -0,000000 0,028916 -0,000000

0,078904 0,049593 -0,127540 0,196228 0,056766 0,114708 0,025386

0,007054 0,027235 0,011958 0,174078 -0,072739 0,041996 0,188674

-0,451903 -0,049683 -0,052613 -0,096959 -0,241973 0,464176 0,024435

-0,045767 0,124347 -0,117818 -0,017928 -0,087397 0,282569 -0,007817

-0,015770 -0,014497 -0,118392 0,055595 -0,023231 0,040237 -0,100428

-0,172625 0,180209 -0,111782 0,295146 -0,236835 0,163202 0,023916

-0,345326 -0,030249 -0,070495 0,197591 -0,267225 0,096875 0,186208

0,150839 -0,038825 -0,426185 -0,059086 -0,311086 0,299342 -0,343167

 

Таблиця 4.23 

Матриці кореляції між антропометричними та дерматогліфічними параметрами, 

отриманими з MPh у чоловіків-ополян 

Race=Opillia
Color map of correlations 
r>=   -1      -0,80      -0,60      -0,40      -0,20        0         0,20        0,40        0,60        0,80         1

Variable MF Lr MF Hdr MF АрNsu MF ApLr MF Vm MF Fu MF Lsr

Зріст

Довжина тулуба

Ширина плечей

Довжина стопи

Довжина долоні

Довжина руки

Довжина ноги

Окружність голови

Повздовжній діаметр голови

Поперечний діаметр голови

Висота лоба

Висота обличчя

Виличний діаметр

Верхня ширина обличчя

Середня ширина обличчя

Бігоніальна ширина

Висота носа

-0,197253 0,351301 -0,234557 0,028721 -0,130305 0,350266 -0,066929

-0,206675 0,139827 -0,291965 0,116378 -0,359795 0,197589 -0,543552

-0,043522 0,186079 -0,195287 -0,042868 -0,143306 0,312549 -0,167171

-0,034666 0,139025 -0,049754 0,171375 -0,308892 0,195732 -0,061520

-0,063347 0,135076 -0,219398 0,070715 -0,210421 0,303871 -0,233340

-0,162319 0,226310 -0,243682 0,047903 -0,170086 0,388372 -0,289421

0,080684 0,032100 -0,142909 -0,046836 -0,118719 0,286298 -0,153860

0,116481 0,030620 -0,106913 0,239831 -0,235971 0,456968 -0,335573

-0,017339 0,096128 -0,027098 0,127749 -0,260673 0,118787 0,091682

0,095505 -0,062413 0,159228 0,269995 -0,168615 -0,042486 -0,100745

-0,022371 0,026930 -0,374589 0,170268 -0,146366 0,230421 -0,294745

-0,399468 0,263836 -0,346835 -0,346835 -0,023662 -0,116952 0,183795

-0,539128 0,095189 -0,455047 -0,455047 0,084122 -0,173240 0,079582

-0,154679 -0,049159 -0,379875 0,138137 -0,173170 0,244542 -0,256204

-0,165363 0,063618 -0,110758 0,044692 0,064030 0,178875 -0,236752

-0,000000 -0,033392 -0,015080 0,286525 -0,237661 -0,177977 -0,240969

-0,168066 -0,050484 -0,241219 0,148630 -0,066326 0,212795 -0,200927

 



159 

Таблиця 4.24 

Матриці кореляції між антропометричними та дерматогліфічними 

параметрами, отриманими з MPh у чоловіків-покутян 

Race=Pokuttia
Color map of correlations
r>=   -1      -0,80      -0,60      -0,40      -0,20        0         0,20        0,40        0,60        0,80         1

Variable MF S MF Lu MF Vr MF Dhu MF Fu MF Npu MF Npr

Зріст

Довжина тулуба

Ширина плечей

Довжина стопи

Довжина долоні

Довжина руки

Довжина ноги

Окружність голови

Повздовжній діаметр голови

Поперечний діаметр голови

Висота лоба

Висота обличчя

Виличний діаметр

Верхня ширина обличчя

Середня ширина обличчя

Бігоніальна ширина

Висота носа

-0,112785 -0,188744 0,308548 0,057867 -0,007581 -0,001498 -0,052129

-0,126277 -0,110302 0,290254 0,094026 0,063236 0,026774 -0,116722

-0,180016 -0,097877 0,376220 0,010446 -0,035128 -0,038669 0,028438

-0,104598 -0,293778 0,192476 -0,016505 -0,087215 -0,029765 -0,153964

-0,064236 -0,074155 0,188263 0,117370 -0,175781 0,080603 0,062400

-0,124593 -0,245180 0,402107 0,142451 0,059184 -0,004385 -0,013416

-0,111545 -0,112135 0,307749 0,059391 0,059099 0,044695 -0,059592

0,363712 0,314499 -0,212415 0,000000 -0,308517 0,078374 -0,049953

0,064972 -0,244387 -0,101706 0,218273 -0,092985 0,069189 -0,153822

-0,014751 -0,252773 0,064811 0,155804 -0,020702 0,038701 -0,027795

0,138543 -0,207746 -0,130524 0,232552 -0,132026 0,150497 -0,195680

0,111529 -0,204169 -0,013953 0,230510 0,284433 0,093951 -0,108771

-0,113701 -0,088214 -0,063630 0,067458 -0,102619 -0,054424 -0,037953

-0,295777 -0,208015 0,107483 -0,059688 0,150535 -0,327174 0,209613

-0,360264 -0,178855 0,386258 0,022081 -0,024750 -0,085929 -0,034464

0,127104 -0,530294 0,003592 0,272315 0,063731 0,232623 -0,265358

0,115556 -0,042651 0,070547 -0,079986 -0,093315 0,094356 -0,364571

 

Таблиця 4.25 

Матриці кореляції між антропометричними та дерматогліфічними параметрами, 

отриманими з MPh у чоловіків-контрольної групи 

Race=Control
Color map of correlations 
r>=   -1      -0,80      -0,60      -0,40      -0,20        0         0,20        0,40        0,60        0,80         1

Variable MF АрNu MF АрNr MF ApLu MF ApLr MF DaLu MF Ahu

Зріст

Довжина тулуба

Ширина плечей

Довжина стопи

Довжина долоні

Довжина руки

Довжина ноги

Окружність голови

Повздовжній діаметр голови

Поперечний діаметр голови

Висота лоба

Висота обличчя

Виличний діаметр

Верхня ширина обличчя

Середня ширина обличчя

Бігоніальна ширина

Висота носа

-0,239443 -0,042430 -0,458251 -0,008885 0,145562 -0,035842

-0,245798 0,091683 -0,457501 0,135084 0,114375 -0,055912

-0,089905 -0,114739 -0,290941 0,089626 0,241500 0,026028

-0,281539 -0,103106 -0,353717 -0,082041 0,170308 0,005123

-0,333054 0,008838 -0,333538 0,176560 0,272894 -0,256925

-0,125883 0,076835 -0,346832 -0,065541 0,171104 0,059681

-0,327944 -0,043606 -0,445182 -0,029505 0,059478 0,031719

-0,278683 0,095140 -0,293423 0,346641 0,300016 -0,083807

-0,283077 0,190502 -0,298908 0,182011 0,106391 -0,188222

-0,110966 0,393751 -0,287491 0,202926 0,237607 -0,110378

-0,141205 0,108192 -0,266318 -0,071190 0,069201 -0,258326

-0,126337 -0,091132 -0,088181 0,451817 0,392805 -0,047026

0,065326 -0,057594 0,045596 -0,265502 -0,157053 -0,148596

0,153657 0,046894 0,107250 -0,506674 -0,428999 -0,069905

-0,272040 -0,144847 -0,109080 0,102531 -0,109080 -0,402886

-0,441087 0,005080 -0,307871 0,312080 0,156840 -0,177951

0,005810 -0,308540 -0,239275 0,012030 -0,077055 0,103091
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Із табл. 4.26 бачимо, що в чоловіків-гуцулів з високим рівнем достовірності 

(p> 0,05) спостерігається помірна від’ємна кореляція між Hpu, Ladu, NdAdr, Vms та 

окружністю голови, що свідчить про ймовірність зменшення окружності голови при 

збільшенні частоти поширеності цих ознак.  

Ознака Fr помірно додатно корелює з висотою носа, що вказує на те, що зі 

збільшенням частоти поширеності цієї ознаки буде збільшуватися висота носа.  

Ознака Vus помірно від’ємно корелює з висотою лоба, тобто є висока 

ймовірність того, що зі збільшенням частоти поширеності цієї ознаки буде 

зменшуватися висота лоба. 

 

Таблиця 4.26 

Матриці кореляції між антропометричними та дерматогліфічними 

параметрами, отриманими з PPh у чоловіків-гуцулів 

Race=Hutsul

Color map of correlations  (Spreadsheet in WorkbookDerm MFPF180620)

N=40 (Casewise deletion of miss ing data)

r>=   -1      -0,80      -0,60      -0,40      -0,20        0         0,20        0,40        0,60        0,80         1     

Variable PF Hpu PF Ladu PF Fr PF Npu PF NdAdr PF Vms PF Vus

Зріст

Довжина тулуба

Ширина плечей

Довжина стопи

Довжина долоні

Довжина руки

Довжина ноги

Окруж ність голови

Повздовж ній діаметр голови

Поперечний діаметр голови

Висота лоба

Висота обличчя

Виличний діаметр

Верхня ширина обличчя

Середня ширина обличчя

Бігоніальна ширина

Висота носа

-0,086976 0,166760 0,105513 0,244177 0,011318 0,045699 -0,263875

0,059498 0,199661 0,073848 0,011788 0,117034 0,167675 -0,210946

-0,109491 0,057366 0,045300 0,159087 -0,056044 -0,051096 -0,226282

0,078230 0,372613 0,064732 0,170499 0,109206 0,234690 -0,078230

-0,000000 0,096302 -0,041825 -0,027541 0,070561 -0,000000 -0,303278

-0,032843 0,054752 0,122294 0,186110 0,032094 -0,059118 -0,243042

-0,099538 0,215919 0,036074 0,195076 0,070553 0,023920 -0,253861

-0,414774 -0,414235 0,066427 0,225995 -0,336199 -0,347875 0,053519

0,085630 0,237919 -0,082665 0,155523 0,139460 -0,085630 -0,142717

-0,053879 0,248259 0,088196 0,163376 0,093199 0,039824 -0,147581

0,282091 -0,026419 0,245220 0,096711 0,019911 0,028526 -0,351821

0,173479 0,105394 -0,370584 -0,354940 0,318775 0,031863 -0,109752

0,315447 0,273179 -0,142374 -0,015625 0,320256 0,315447 -0,114708

0,318372 0,207896 -0,072233 -0,033575 0,150535 0,215671 -0,092431

-0,083044 0,068921 0,105156 0,010969 0,012295 0,017615 -0,083044

0,083594 0,131824 -0,139275 0,059088 0,216042 -0,142336 -0,051964

-0,148975 0,097280 0,451328 0,094263 0,164358 -0,148975 0,043251
 

Інтерпретуючи дані табл. 4.27, варто відзначити, що в чоловіків-бойків на PPh 

спостерігається помірна від’ємна кореляція між ознаками S та зростом, шириною 

плечей та виличним діаметром, Hdu та довжиною ноги, Adr та довжиною стопи, 

Fuта поперечним діаметром голови. 
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Таблиця 4.27 

Матриці кореляції між антропометричними та дерматогліфічними 

параметрами, отриманими з PPh у чоловіків-бойків 

Race=Boiko
Color map of correlations (Spreadsheet in WorkbookDermMFPF180620)
N=40 (Casew ise deletion of missing data)
r>=   -1      -0,80      -0,60      -0,40      -0,20        0         0,20        0,40        0,60        0,80         1     

Variable PF S PF Hdu PF Adr PF ApLu PF ApLr PF Fu PF ApNpr

Зріст

Довжина тулуба

Ширина плечей

Довжина стопи

Довжина долоні

Довжина руки

Довжина ноги

Окружність голови

Повздовжній діаметр голови

Поперечний діаметр голови

Висота лоба

Висота обличчя

Виличний діаметр

Верхня ширина обличчя

Середня ширина обличчя

Бігоніальна ширина

Висота носа

-0,428296 -0,160541 0,173924 0,049742 -0,153480 0,118175 0,368104

-0,302991 0,053403 0,150081 -0,122128 -0,234966 -0,111677 0,301496

-0,401905 -0,289176 0,081446 0,058946 -0,107061 0,191604 0,105587

-0,138705 -0,011725 -0,429038 0,260348 -0,040123 -0,116710 -0,140989

-0,173357 -0,184637 -0,094100 -0,000000 -0,257420 -0,108112 0,147232

-0,391477 -0,209312 0,092168 0,038912 -0,140075 0,058829 0,337554

-0,258390 -0,419152 0,107176 0,082869 -0,028232 0,068720 0,184651

-0,127185 -0,320829 -0,134441 0,104314 -0,112954 -0,006958 0,032974

-0,113151 -0,281199 0,176070 0,186699 0,003055 -0,221106 0,098662

0,066188 -0,061543 -0,006273 0,193575 0,312722 -0,435710 0,040509

-0,123262 -0,209290 0,036848 -0,029476 -0,311083 -0,033422 0,168104

-0,378439 0,145248 0,096233 -0,318775 -0,303756 0,042524 0,044013

-0,590603 0,191959 0,046658 -0,358382 -0,353717 0,146984 0,147418

-0,235272 -0,034803 0,042569 0,017972 -0,264665 -0,081514 0,261980

-0,006457 -0,137543 0,221200 -0,110487 0,034866 -0,053691 0,246655

-0,317474 -0,098725 -0,145913 0,161441 0,068821 -0,240864 -0,000525

0,040661 -0,278401 0,045193 0,047922 -0,294049 -0,114714 0,114782
 

 

У чоловіків-лемків на PPh спостерігається слабка додатна кореляція ознаки Lu 

та верхньої ширини обличчя, ApLu та висоти обличчя й носа, ознака Lu слабо 

від’ємно корелює з окружністю голови (табл. 4.28).    

У чоловіків-ополян на PPh простежується помірна додатна кореляція ознаки 

Vr та середньої ширини обличчя й бігоніальної ширини, а також сильно виражена 

від’ємна кореляція ознаки Fr та довжини тулуба (табл. 4.29).  
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Таблиця 4.28 

Матриці кореляції між антропометричними та дерматогліфічними 

параметрами, отриманими з PPh у чоловіків-лемків 

Race=Lemko
Color map of correlations 
r>=   -1      -0,80      -0,60      -0,40      -0,20        0         0,20        0,40        0,60        0,80         1

Variable PF Lu PF Lr PF Hdu PF Hdr PF ApLu PF Vu PF Vr

Зріст

Довжина тулуба

Ширина плечей

Довжина стопи

Довжина долоні

Довжина руки

Довжина ноги

Окружність голови

Повздовжній діаметр голови

Поперечний діаметр голови

Висота лоба

Висота обличчя

Виличний діаметр

Верхня ширина обличчя

Середня ширина обличчя

Бігоніальна ширина

Висота носа

0,069448 0,045434 -0,088157 -0,201462 0,358266 0,004721 0,264479

0,025003 0,004896 -0,001053 -0,163396 0,160500 0,021716 0,298565

0,007681 -0,015079 -0,053179 -0,109491 0,261379 -0,007561 0,231336

0,111325 0,113454 -0,077190 -0,159863 0,332557 -0,058938 0,238879

-0,129205 0,060267 -0,028373 -0,088054 0,166801 0,089460 0,002734

0,027325 -0,035806 -0,075978 -0,018548 0,288564 0,028479 0,288564

-0,052523 0,007618 -0,049718 -0,068063 0,267639 -0,005857 0,205578

-0,342534 -0,120043 -0,030524 0,112504 -0,283388 0,159416 -0,083350

-0,233675 -0,292415 0,016196 0,133032 -0,013267 0,267112 0,185744

-0,147377 -0,019689 0,018357 0,071041 -0,015038 0,094609 0,323308

-0,013685 0,119839 -0,052926 -0,139335 0,086711 0,043644 0,086711

0,191785 0,293068 0,301008 -0,329540 0,350484 -0,335641 0,226419

-0,030911 -0,177332 0,165336 -0,014732 0,298662 -0,122356 0,159749

0,305641 0,113475 0,050708 -0,072979 0,150772 0,007744 -0,033847

-0,150342 -0,187475 -0,016676 0,281565 0,233753 0,038199 0,051608

-0,145677 0,106157 -0,073855 -0,085234 0,190144 -0,242367 0,091368

-0,011705 0,116890 -0,025150 0,007945 0,370839 -0,311086 -0,288430

 

Таблиця 4.29 

Матриці кореляції між антропометричними та дерматогліфічними 

параметрами, отриманими з PPh у чоловіків-ополян 

Race=Opillia
Color map of correlations 
r>=   -1      -0,80      -0,60      -0,40      -0,20        0         0,20        0,40        0,60        0,80         1

Variable PF S PF Adu PF Adsu PF Vr PF Dhu PF Fr PF Lsu

Зріст

Довжина тулуба

Ширина плечей

Довжина стопи

Довжина долоні

Довжина руки

Довжина ноги

Окружність голови

Повздовжній діаметр голови

Поперечний діаметр голови

Висота лоба

Висота обличчя

Виличний діаметр

Верхня ширина обличчя

Середня ширина обличчя

Бігоніальна ширина

Висота носа

0,050936 -0,013047 0,056157 0,223602 0,047332 -0,318905 -0,180761

0,034245 -0,080689 0,011750 0,280958 0,029751 -0,710815 -0,188548

0,036939 0,058419 0,023195 0,306677 0,089237 -0,225195 -0,058767

0,178469 0,286281 -0,002447 0,407786 0,069048 -0,071283 0,080609

0,225969 0,190266 -0,023278 0,268481 -0,003774 -0,210421 -0,141685

0,137856 0,025545 0,006454 0,299377 0,034685 -0,378963 -0,150288

0,114576 0,119470 0,052633 0,359321 0,064998 -0,221952 -0,130658

0,128720 0,114195 -0,016629 0,154777 0,078196 -0,070377 -0,316538

-0,197584 -0,005276 0,286197 0,144523 -0,136994 -0,038824 -0,033289

0,083654 0,084909 0,242116 0,295912 0,100879 -0,247963 -0,002588

0,055275 -0,046407 -0,226131 0,092125 -0,212664 -0,146366 -0,174002

-0,324678 -0,123791 -0,065804 -0,086382 -0,034381 -0,023662 0,191424

-0,103248 -0,110022 -0,318417 0,002647 -0,106948 -0,021031 0,060369

0,037370 -0,200014 -0,137593 0,286503 0,017972 -0,296862 0,012912

0,079552 -0,002648 0,074839 0,405468 0,093034 -0,270040 0,092265

0,165906 0,375055 0,090126 0,410685 -0,345313 -0,237661 0,005638

0,162153 -0,189266 -0,119731 -0,070750 0,005072 0,073308 -0,155777
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Що стосується чоловіків-покутян, то, беручи до уваги дані табл. 4.30, варто 

відзначити, що в них на PPh ознака Lr помірно додатно корелює з висотою носа, 

Hpu з бігоніальною шириною, ApNr з поздовжнім діаметром голови, а ознака Lu 

помірно від’ємна корелює зі зростом, шириною плечей, довжиною долоні, руки та 

висотою лоба, Lsr з довжиною долоні.   

Таблиця 4.30 

Матриці кореляції між антропометричними та дерматогліфічними 

параметрами, отриманими з PPh у чоловіків-покутян 

Race=Pokuttia
Color map of correlations
r>=   -1      -0,80      -0,60      -0,40      -0,20        0         0,20        0,40        0,60        0,80         1

Variable PF Lu PF Lr PF Hdr PF Hpu PF АрNr PF NdAdu PF Lsr

Зріст

Довжина тулуба

Ширина плечей

Довжина стопи

Довжина долоні

Довжина руки

Довжина ноги

Окружність голови

Повздовжній діаметр голови

Поперечний діаметр голови

Висота лоба

Висота обличчя

Виличний діаметр

Верхня ширина обличчя

Середня ширина обличчя

Бігоніальна ширина

Висота носа

-0,477384 0,365820 0,357425 0,400948 0,457408 0,012636 -0,275731

-0,320552 0,254903 0,208185 0,132539 0,135505 0,135505 -0,179652

-0,483960 0,260576 0,346943 0,323611 0,406477 -0,035128 -0,267025

-0,324143 0,385224 0,323639 0,356191 0,441359 0,124215 -0,234382

-0,572811 0,339454 0,256276 0,333832 0,288547 -0,175781 -0,436745

-0,476004 0,366854 0,222305 0,378629 0,318113 0,022194 -0,288281

-0,393372 0,265741 0,384004 0,351144 0,425923 -0,002038 -0,153348

-0,032446 -0,066229 0,079663 0,075190 -0,044074 -0,396664 -0,023689

-0,351591 0,425124 0,312000 0,300389 0,460967 0,144423 -0,207355

-0,275033 0,269342 0,295752 0,182023 0,042997 0,106695 -0,175465

-0,450091 0,347612 0,087194 -0,058908 -0,132026 0,192962 -0,354810

-0,111571 -0,119994 0,199168 -0,107420 -0,149816 0,110733 -0,122536

-0,174154 0,089275 -0,041489 -0,175068 -0,102619 0,329460 -0,101603

-0,062271 0,094551 -0,119849 -0,134521 0,007168 0,150535 -0,019264

-0,284767 0,098588 0,317946 0,319699 0,187396 0,187396 -0,180540

-0,385712 0,179773 0,389533 0,452067 0,197901 0,130816 -0,135214

-0,272364 0,547143 0,121539 -0,009364 0,126250 -0,093315 -0,221274

 

 

Інтерпретуючи дані табл. 4.31, варто сказати, що в чоловіків контрольної 

групи на PPh спостерігається помірна додатна кореляція ознаки ApNsu та 

поперечного діаметра голови. 
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Таблиця 4.31 

Матриці кореляції між антропометричними та дерматогліфічними 

параметрами, отриманими з PPh у чоловіківконтрольної групи 

Race=Control
Color map of correlations 
r>=   -1      -0,80      -0,60      -0,40      -0,20        0         0,20        0,40        0,60        0,80         1

Variable PF АрNr PF АрNsu PF ApLr PF DaLr PF Vr PF Vm PF Cl

Зріст

Довжина тулуба

Ширина плечей

Довжина стопи

Довжина долоні

Довжина руки

Довжина ноги

Окружність голови

Повздовжній діаметр голови

Поперечний діаметр голови

Висота лоба

Висота обличчя

Виличний діаметр

Верхня ширина обличчя

Середня ширина обличчя

Бігоніальна ширина

Висота носа

-0,215291 0,305465 -0,048521 0,246898 -0,094167 0,038458 0,274704

-0,287025 0,288023 0,114375 0,188489 -0,112487 -0,076151 0,236366

-0,300015 0,251402 -0,100784 0,265216 -0,076304 0,052632 0,398995

-0,214409 0,352997 -0,144107 0,354525 -0,092768 0,026167 0,368031

0,059550 0,165439 -0,131394 0,147279 0,023857 -0,008652 0,182112

-0,245219 0,329564 0,023122 0,221410 -0,050211 0,040906 0,237426

-0,278068 0,170203 0,035446 0,123813 -0,143227 0,015257 0,175877

-0,308639 0,319639 0,168141 0,247068 -0,256804 -0,055503 0,152660

-0,175781 0,325327 -0,096258 0,116008 -0,035875 -0,215395 0,126619

-0,183051 0,447935 0,027568 0,166695 -0,108451 -0,258086 0,256624

0,097469 0,176903 0,236960 0,056748 0,202938 -0,165745 -0,147478

-0,167936 -0,050468 0,072148 0,025031 -0,283828 -0,185281 0,156865

0,208947 -0,133958 -0,359702 -0,116008 -0,131541 0,258763 -0,214958

-0,035106 -0,067520 -0,250249 -0,195351 0,168767 0,387635 0,048484

0,320020 -0,269600 0,052520 0,067279 0,162111 0,049569 -0,096274

-0,092535 0,319380 0,001936 0,124952 -0,141683 -0,170724 0,025885

-0,273460 0,117446 0,085166 0,092864 -0,335039 0,012729 0,305646

 

 

4.3. Алгоритм прогнозування зовнішньорозпізнавальних ознак людини 

У ході дослідження, яке ми проводили, було розроблено алгоритм 

прогнозування зовнішньорозпізнавальних ознак людини, що за своєю суттю є 

економічно вигідним та не затратним за часом способом вирішення проблеми, 

пов’язаної з ідентифікацією невідомої роботи. Цей алгоритм включає в себе 

використання судово-медичної ідентифікаційної програми Dermatoglyphics For 

Prediction (DFP), яку мирозробили. 

Комп’ютерна програма «Судово-медична ідентифікаційна програма з 

використанням штучних нейронних мереж Dermatoglyphics For Prediction (DFP)» 

побудована в середовищі Intelli J IDEA. Ядро програми склали групи штучних 

нейронних мереж, створених у STATISTICA (рис.4.7). 
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Рис. 4.7. Процес формування (кодування) одного з класів Java програми DFP 

 

Наводимо методику побудови комп’ютерної програми: 

• Крок 1. Побудова нейромережі. Для побудови нової нейромережі у програмі 

STATISTICA потрібно просто ввести належні вхідні дані в таблицю і вибрати 

відповідний пункт з меню Neural Networks (детальну інструкцію можна 

отримати за посиланням http: //statsoft.ru/ products/ STATISTICA_Neural_ 

Networks).  

• Крок 2. Навчання нейромережі. З метою проведення навчання нейромережі, 

крім вхідних даних (у нашому випадку дерматогліфічних параметрів рук та ніг) 

(S, L, ApNu,…), необхідно додати ще одну категорію кодів, а саме «train» для 

навчальної та «select» для контрольної підвибірки. Після того як буде вибрана 

цільова категорія (у нашому випадку Ethnic) та неперервні вхідні змінні (Cl, 

ApNp,…), є вибір між трьома стратегіями побудови моделей (ANS– 

автоматизована нейронна мережа, CNN – користувацька нейронна мережа та 

Sub sampling – метод багатократної підвибірки). Для простоти реалізації варто 

обирати автоматизовану нейронну мережу. За допомогою змінної NN SET 

задаємо навчальну (train) та контрольну (select) множини. Далі вибираємо 

стратегію створення підвибірок з такими вхідними параметрами: 5 випадкових 

підвибірок з відносним процентним співвідношенням 70–15–15 %, навчальна – 

http://statsoft.ru/products/STATISTICA_Neural_Networks
http://statsoft.ru/products/STATISTICA_Neural_Networks
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контрольна – тестова підвибірка. Функціями активації обираємо Logistic, Tanh 

(логістична, гіперболічна) для вихідних нейронів та Logistic, Tanh, Exponential 

(логістична, гіперболічна, експонента) для прихованих нейронів. Також як 

вихідні параметри вказуємо кількість прихованих нейронів – від 30 до 50, 

затухаючу регуляризацію ваг нейронів (weight decay)– від 0.001 до 0.01 (для 

прихованих шарів), кількість мереж для навчання – 20. Ці всі дані є 

експериментально підібраними і залежно від типу та складності задачі можуть 

варіюватись у досить широких межах, що буде залежати від поставлених 

завдань. [http://neuralnetworksanddeeplearning.com/] 

• Крок 3. Визначення продуктивності нейромережі. Після проведення навчання 

буде отримано 5 моделей нейромереж з різними показниками продуктивності 

(процент правильної класифікації – чим ближче це число до 100, тим краще 

модель класифікує дані), навчання та тестової продуктивності. Після отримання 

вихідних результатів можна обрати мережу з максимальною продуктивністю 

навчання (у нашому експерементальному випадку мережа з архітектурою MLP 

24-42-3 (24 вхідних, 42 прихованих, 3 вихідних нейрони). Якщо результат вас 

не влаштовує (наприклад, він 85 %, щоє досить низьким), то його можна 

покращити, перейшовши до моделі CNN, де можна виставити уточнювальні 

вхідні дані, а саме тип мережі RBF (радіальна базисна функція), 20 мереж для 

навчання, кількість нейронів – 50, кількість епох – 10000, ввімкнене 

інтерактивне навчання з метою проведення візуального аналізу помилок. 

Подібні операції можна проводити до того моменту, поки тестова 

продуктивність та продуктивність навчання не будуть вас влаштовувати за 

даними продуктивності.  

• Крок 4. Вибір результатної мережі. Для коректного вибору результатної мережі 

варто звернути увагу не тільки на тестову продуктивность, а й на матрицю 

помилок. Аналіз отриманої нейромережі включає в себе побудову довірчих 

рівнів (confidence lavels) по всіх вибірках. Також треба наголосити на аналізі 

важливості (sensitivity analysis) змінних, які входять до нашої нейромережі. З 

даних аналізу буде випливати, що ознака Wr одного параметра є більш 
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важливою в прогнозуванні, ніж інші параметри. Тобто при подальшому аналізі, 

коли будемо переналаштовувати моделі, ми повинні більшу увагу звертати саме 

на ознаку Wr. Багато даних про якість класифікації мережі можемо отримати з 

ліфтових карт (Lift charts), а також різних графіків, які дає можливість 

побудувати програмний пакет STATISTICA. 

Застосування розробленої комп’ютерної програми дозволяє за короткий 

проміжок часу (5–7 хв.) на основі використання вихідних даних у вигляді 

дерматогліфічних параметрів раніше невідомої особи провести прогнозування 

етнорасової (територіальної) належності, а також з високим відсотком імовірності 

спрогнозувати наявність у цієї особи антропометричних параметрів. 

Запропонована програма сумісна зі всіма сучасними операційними системами 

(Windows, Linux, MAC OS, Android) та написана на мові програмування Jаva з 

використанням графічного інтерфейсу Jаvaта бібліотеки J Foenix (рис. 4.8) 

 

 

Рис. 4.8. Побудова графічних компонент, базованих на JavaFX 

 

Нижче запропоновано покроковий алгоритм використання розробленої 

програми: 

Крок 1. Підготовка до запуску. Dermatoglyphics For Prediction (DFP) є 

незалежним програмним продуктом, який написаний на мові програмування Java. 
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Для коректного функціонування програми на базі операційної системи Windows 

потрібно, щоб у системі було встановлено програмне забезпечення Java – 

«Середовище виконання Java» (JRE) і «Віртуальна машина Java» (JVM). Зазвичай ці 

модулі входять у стандартну збірку Windows. За потреби їх можна безкоштовно 

завантажити з офіційного сайту Java – https://www.java.com/en/download/manual.jsp. 

Крок 2. Запуск програми DFP. Програма DFP представляє собою виконуваний 

файл із розширенням .exe, який запускається подвійним кліком з будь-якого носія 

інформації: жорсткого диску, флеш-диску чи оптичного диску (DFPv1.1.8.exe). З 

опрацюванням нових даних програма доповнюється, і розробляються нові версії 

(версія станом на 01.10.2017 – v1.1.8). Залежно від налаштувань безпеки операційної 

системи запуск програми є можливим як для гостьового користувача, так і для 

адміністратора пристрою. Якщо запуск програми від імені гостьового користувача 

блокується системою безпеки Windows, зверніться до адміністратора пристрою.  

Крок 3. Головне вікно програми. Після запуску на екрані з’явиться головне 

вікно програми (рис. 4.9) з кнопками для переходу до короткого опису 

дерматогліфічних ознак з відповідними малюнками (кнопка Instruction) та для 

переходу до вікна, у якому потрібно вносити дерматогліфічні параметри 

досліджуваної особи (кнопка RunDFP).  

 

 

Рис. 4.9. Головне вікно програми DFP 
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Крок 4. Внесення даних. Після натискання кнопки Run DFP з’явиться вікно 

(рис. 4.10), у якому треба вносити дані. Робоча область вікна розбита на дві частини 

– для правої та лівої руки. Ці області побудовані за принципом таблиці, у якій у 

належні комірки потрібно вводити дані, отримані з долонь досліджуваної особи. 

Дані з папілярних малюнків на пальцях вибирають у відповідних випадних списках. 

 

 

Рис. 4.10. Робоча область програми 

 

Також у відповідному випадному списку необхідно обрати стать 

досліджуваної особи (рис. 4.11). 

 

 

Рис. 4.11. Робоча область програми (ідентифікатор статі) 

 



170 

Програма розроблена таким чином, що для отримання результатів потрібно 

внести всі дані. Якщо якусь комірку не заповнити, то висвітлиться підказка у 

відповідній області.  

Крок 5. Результати обробки даних. Після внесення всіх даних треба натиснути 

на кнопку Submit. При цьому програма опрацює вхідні дані, й у вікні результатів 

буде висвітлено прогнозований результат, що включає етнотериторіальну 

належність та довірчий інтервал (рис. 4.12). 

 

 

Рис. 4.12. Результати роботи DFP 

 

Висновки до розділу 4 

1. У представників гуцульської етнотериторіальної групи, порівняно з іншими 

досліджуваними групами, простежувався високий відсоток осіб зі смаглявим 

відтінком білого кольору шкіри, а серед представників лемківської 

етнотериторіальної групи взагалі не булоосіб зі смаглявим відтінком шкіри. 

2. У представників гуцульської етнотериторіальної групи, порівняно з іншими 

групами, найчастіше трапляються представники з чорним волоссям. У 

представників бойківської етнотериторіальної групи переважає світло-русявий 

колір волосся, лемківської – світлий, опільської– темно-русявий, покутської – 

чорний. 

3. Тип волосся є диференційною ознакоютільки для представників гуцульської та 

покутської етнотериторіальних груп, адже серед них найчастіше 
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трапляютьсяособи з прямим волоссям та майженемає з хвилястим. Щодо інших 

етнотериторіальних груп, то в розподілі цієї ознаки практично немає 

особливостей.   

4. У представників усіх досліджуваних етнотериторіальних груп з різною частотою 

поширене овальновидовжене обличчя, проте для гуцулів не властиве кругле 

обличчя, а для лемків та ополян – прямокутне. 

5.  Гуцули, лемки та покутяни частіше мають вузьке обличчя,широке обличчя 

їмузагалі не притаманне; серед бойків та ополян частіше трапляється широке 

обличчя; для представників контрольної групи осіб характерні всі три типи 

обличчя. 

6. У гуцулів переважають каро-зелений та темно-карий кольори очей, у лемків –

блакитний та світло-карий, у бойків – світло-, темно-карий та сірий,у покутян – 

каро-зелений та темно-карий;серед контрольної групи та ополян 

найбільшпоширений темно-карий колір очей, проте й інші кольори трапляються 

порівняно часто. 

7. Для гуцулів та покутян характерний довгий вузький ніс, для лемків – вузький 

прямий, для бойків та ополян –прямий та широкий, серед контрольної групи осіб 

трапляються усі досліджувані форми носа. 

8. Застосування «Дерева класифікації» допустиме для визначення 

етнотериторіальної належності чоловіків та жінок за антропоскопічними 

параметрами. 

9. Порівнявши середні значення антропометричних параметрів, ми з’ясували, що 

немає статистично достовірної різниці між досліджуваними групами.  

10. Встановлено наявність помірного додатного та від’ємного кореляційного 

зв’язку між антропометричними та дерматогліфічними параметрами в 

етнотериторіальних та статевих сукупностях. 
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РОЗДІЛ 5 

АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ  

 

Міграційні процеси в сучасному світі можуть бути постійними (переміщення 

особи чи групи осіб на постійне або довгострокове місце проживання), тимчасовими 

(переміщення на відносно короткий строк) чи сезонними (щорічні переміщення, 

пов’язані з роботою, відпочинком на курортах тощо). У підсумку вони призводять 

до того, що представники окремих рас чи етнічних груп перебувають далеко від 

свого історичного ареалу проживання. Враховуючи питання політичної та 

військової нестабільності у світі, теракти, збройні конфлікти тощо, досить частими є 

ситуації, що потребують ідентифікації тіл багатьох людей. 

Пошук відповідей на питання людей, чиї близькі зникли безвісти, є складним 

завданням, яке вимагає скоординованих і постійних зусиль усіх сторін у конфлікті, а 

також різних установ та експертів. Дуже важливо намагатися забезпечити належну 

роботу з останками та гідне ставлення до них. Для досягнення цієї мети потрібне 

цілісне бачення проблеми та застосування міждисциплінарного підходу. Усі 

організації, які займаються розшуком безвісти зниклих осіб та ідентифікацію 

останків загиблих, мають різні завдання, тому обмін інформацією та координація 

дій є особливо важливими. Більш всеосяжний та комплексний підхід до 

ідентифікації особи, безумовно, повинен забезпечити якісну ідентифікацію 

невідомих осіб. 

ICPO-Interpol (фр. Organisation Internationale de Police Criminelle, OIPC, англ. 

International Criminal Police Organization, ICPO) – міжнародна організація, що 

займається пошуком певного об’єкту, людини, сприяє пошукам поліції, об’єднує в 

собі не лише алгоритми та протоколи, напрацьовані й адаптовані для пошуку та 

ототожнення невідомих осіб, а й інтелектуальний людський ресурс, здатний 

комплексно вирішувати проблеми, пов’язані з ідентифікацією. Зокрема, для 

випадків надзвичайних ситуацій міжнародного та національного масштабів Інтерпол 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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розробив методологічний підхід Disaster Victim Identification, процес якого 

складається з чотирьох окремих фаз: [86]  

1. Огляд місця катастрофи, максимальне встановлення осіб загиблих, 

створення команди, що займатиметься процесом ідентифікації, налагодження чіткої 

взаємодії з національними структурами країни, в межах якої сталася катастрофа, та 

міжнародними контролювальними та координувальними структурами.  

2. Збір інформації postmortеm, тобто об’єму даних, що може бути отриманий у 

ході дослідження тіл загиблих (ДНК, відбитки пальців, характеристика 

стоматологічного статусу, результати дентальної прицільної та панорамної 

рентгенографії тощо).  

3. Збір прижиттєвих відомостей про осіб (інформації від родичів та сім’ї, 

медичних документів тощо).  

На другому та третьому етапах заповнюють прижиттєву (жовту) та посмертну 

(рожеву) форми AM-18/2 іPM-43/02/4. 

4. Реконсиляція – процедура контролю, яка полягає у верифікації та 

перевірці виконання кожного з попередніх етапів та формулюванні висновків. Для 

проведення ефективної ідентифікації, відповідно до вимог рекомендацій DVIGuide, 

необхідне залучення таких спеціалістів, як судово-медичного експерта, судово-

медичного стоматолога, експерта для проведення аналізу відбитків пальців, судово-

медичного генетика, судово-медичного антрополога; бажаним є повноцінне 

залучення такої групи спеціалістів: фотографа, радіолога, команди реєстраторів, 

команди контролю якості збору та аналізу інформації, логістів, технологічної та 

програмної підтримки та ін., які забезпечують проведення процесу ідентифікації з 

використанням первинних та вторинних ознак [86]. При цьому, відповідно до 

критеріїв Interpol, ідентифікація повинна бути підтверджена обов’язковими 

позитивними висновками співставлення результатів дослідження хоча б однієї з 

первинних ознак (стоматологічний статус, ДНК, відбитки пальців), сукупністю 

унікальних вторинних ознак або ж комбінацією доказової інформації, отриманої із 

сукупності первинних і вторинних достовірних критеріїв порівняння. 
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Однак, слід зазначити, що серед проблематики ідентифікації невідомої особи 

гостро постає питання, пов’язане з пошуком нових ідентифікаційних критеріїв та 

розробкою нових удосконалених технологій ототожнення невідомої особи. Саме 

розширення ідентифікаційних критеріїв разом із модернізацією самого процесу 

ідентифікації невідомої особи шляхом використання інноваційних технологій, таких 

як нейромережеве прогнозування, здатні полегшити роботу судового медика, 

пов’язану з виконанням ідентифікаційних експертиз, та наблизити результати 

ідентифікації до максимально точних, оскільки жоден із на сьогодні наявних 

ідентифікаційних методів не характеризується стовідсотковою достовірністю. 

Дерматогліфічні параметри середніх та проксимальних фаланг пальців рук є 

стійкими фенотипічними ознаками людини, які корелюють з іншими її параметрами, 

придатні для кількісного та якісного вивчення і з упевненістю можуть 

використовуватися для експрес-ідентифікації невідомої особи, характеризуючись 

високим відсотком достовірності. Отримані за допомогою сучасних сканерів 

дерматогліфічні параметри є вже оцифрованими та придатними для опрацювання 

різними сучасними комп’ютерними програмами, побудованими на базі застосування 

штучних нейромереж, що дають можливість прогнозувати зовнішньорозпізнавальні 

ознаки людини за використанням папілярних візерунків середніх та проксимальних 

фаланг пальців рук. 

Аналіз літературних даних дозволив нам дійти висновку, що 

дерматогліфічний метод залишається актуальним ідентифікаційним методом, адже 

акумулює в собі цілий спектр цінної інформації, що значно розширює можливості 

його застосування під час виконання практичних завдань, пов’язаних з 

ідентифікацією невідомої особив широкому розумінні цього поняття 

(зовнішньорозпізнавальна, поведінкова, психологічна ідентифікація) [24, 36, 41, 64, 

99, 169]. 

На теперішній час дерматогліфіка багатьох народів світу вивчена або 

вивчається в різних аспектах: як діагностично-прогностична маркерна система в 

медицині, ідентифікаційна маркерна система в криміналістиці, антропологічна 

маркерна система історичних, еволюційних процесів і генетичної структури серед 
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популяцій [155, 162, 168, 178, 182]. Водночас фрагментарні літературні відомості 

[132–133] не дають змоги створити повноцінне уявлення про перспективи 

застосування гребінцевих малюнків середніх та проксимальних фаланг пальців 

рукяк самодостатньої системи ідентифікаційних критеріїв, так і складової частини 

ідентифікаційного дерматогліфічного комплексу.  

Недостатність теоретичних надбань та прикладних методичних рекомендацій 

щодо інтегрованого застосування папілярних малюнків середніх та проксимальних 

фаланг обох кистей з ідентифікаційною метою привертає увагу та відкриває нові 

перспективи для вивчення. На теперішній час доступними для вивчення є ряд 

наукових робіт, виконаних Шпак ЛЮ (2003) [133]. Вони присвячені дослідженню 

гребінцевих малюнків середніх та проксимальних фаланг пальців рук, певною 

мірою висвітлюють проблематику вивчення дерматогліфічних параметрів середніх 

та проксимальних фаланг пальців рук. Шпак ЛЮ була одним із перших дослідників 

в антропології, що вивчали в поєднанні дерматогліфічні параметри дистальних, 

середніх та проксимальних фаланг пальців кисті. В її роботах представлені дані, які 

стосуються статевого диморфізму, білатеральної і дигітальної мінливісті, симетрії 

шкірного рельєфу фаланг пальців рук. Уперше визначено закономірності 

успадкування візерунків середніх та проксимальних фаланг. Шпак ЛЮ показала 

можливість використання дерматогліфічних параметрів середніх та проксимальних 

фаланг пальців кисті на рівні з параметрами дистальних фаланг для ідентифікації 

особи та встановлення родинної спорідненості. Вона систематизувала та 

удосконалила класифікацію візерунків гребінцевого малюнка проксимальних та 

середніх фаланг пальців кисті, розробила та сформулювала критерії, за якими можна 

визначати параметри родинної спорідненості, та визначила можливість 

встановлення спорідненості дитини з одним або обома батьками. Вище зазначені 

критерії дозволяють ототожнювати родинні зв’язки і за комплексом ознак 

дерматогліфіки пальців кисті, і за однією з фалангових систем. Дослідниця ввела до 

застосування повну й узагальнену класифікацію візерунків середніх та 

проксимальних фаланг пальців кисті. 
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Також вивченням можливості використання дерматогліфічних параметрів 

середніх і проксимальних фаланг пальців кистей з ідентифікаційною метою 

займалися Чистикина ТА, Зороастров ОМ, Коломыс ВЕ [129]. Вони досліджували 

розповсюдженість пальцевих візерунків дистальних, середніх та проксимальних 

фаланг пальців рук серед населення Тюменської області, розробили дерматогліфічні 

діагностичні комплекси. 

Достатньо мало на сьогоднішній день розкрита можливість інтегрованого 

вивчення в судовій медицині та криміналістиці папілярних візерунків пальців рук у 

комплексі з антропометричними та антропоскопічними параметрами людини з 

подальшим використанням отриманих результатів у прогнозуванні 

зовнішньорозпізнавальних параметрів невідомої особи.   

Активно це питання в Україні вивчала Козань НМ [55, 57, 60]. Вона здійснила 

комплексне дослідження дерматогліфів рук і ніг та антропометричних і 

антропоскопічних параметрів представників різних етнічних груп Прикарпаття, 

висвітлила можливість використання отриманих результатів (стійких кореляційних 

зв’язків між антропометричними, антропоскопічними параметрами та 

дерматогліфами рук і ніг) для прогнозування зовнішньорозпізнавальних 

параметрівлюдини, також у співавторстві розробила ідентифікаційну комп’ютерну 

програму (Dermatoglyphics For Prediction), що повною мірою забезпечило практичне 

застосування напрацьованих результатів та алгоритмів.  

Козань НМ зробила вагомий внесок і в українську етнодерматогліфіку [217 –

222]. Так, в одній із робіт проведено дослідження відбитків кистей 50 осіб 

гуцульської етнічної групи та 55 осіб української національності жіночої статі без 

генетичних і дерматологічних захворювань. Виявлено суттєві розбіжності між 

досліджуваними групами, а саме значно вищі показники сумарної частоти ульнарних 

петель (61,5 % проти 19 %), значно нижчі показники радіальних петель (3,5 % проти 

32 %) і сумарної частоти дуг на обох руках (5,6 % проти 16 %) у представниць 

української національності. Під час вивчення відбитків осіб, що належать до 

бойківської етнічної групи (дослідження проведено на 112 чоловіках і 78 жінках у віці 

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=474467
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=190219
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=348016
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від 19 до 55 років) також виявлено специфічні маркери як для чоловіків, так і жінок, 

які в подальшому можуть бути використані для їх диференціації [60]. 

В інших роботах Козань НМ [49 – 52, 58] дослідила особливості 

дерматогліфічних показників пальців ніг у представниць лемківської етнічної групи. 

Виявила високу частоту тібіальних петель на другому та третьому пальцях обох ніг та 

гетеролатеральної симетрії візерунків за типом дуга та тібіальна петля на першому та 

третьому пальцях; низьку частоту петель, фабулярних петель та складних візерунків 

на першому, четвертому та п’ятому пальцях обох ніг, а також складних візерунків, 

дуги та петлі на другому та третьому пальцях обох ніг. 

Говорячи про українську етнодерматогліфіку, не можна не згадати про 

фундаментальну працю Сегеди СП [100], який вивчав диференціацію населення 

України за дерматогліфічними параметрами. З огляду на отримані дані, він провів 

аналіз варіацій основних ознак цієї системи та виділив локальні дерматогліфічні 

варіанти (комплекси) на теренах України (північний, центральний і південний). 

Також визначив чіткі дерматогліфічні параметри, характерні для кожного з 

комплексів, та провів порівняння з етнотериторіальними групами, що проживають 

на сусідніх територіях. Це дозволило йому виділити загальні дерматогліфічні 

параметри українців на фоні інших етнічних груп, що проживають на теренах 

Європи й Азії.  

В останні роки питання української етнодерматогліфіки, зокрема 

особливостей пальцевих візерунків соматично здорових чоловіків, вивчає вінницька 

школа науковців. Гунас ВІ дослідив регіональні властивості пальцевої і долонної 

дерматогліфіки та їхній зв’язок із показниками особливостей особистості практично 

здорових чоловіків України. Внаслідок проведеної роботи автор висвітлив 

дерматогліфічну популяційну картину практично здорових чоловіків України, 

виявив адміністративно-територіальні регіони як з високою фенотипологічною 

гетерогенністю, так і високою гомогенністю ознак пальцевої дерматогліфіки, 

встановив високу фенотипологічну неоднорідність якісних та кількісних показників 

долонної дерматогліфіки для ряду адміністративно-терито-ріальних груп [23, 194, 

240, 243]. 
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Варто зауважити, що підвищена зацікавленість до дерматогліфіки в останні 

роки з боку судових медиків, антропологів, біологів дозволила інтегрувати 

напрацьовані досягнення біології, антропології, генетики, медицини та 

криміналістики і на цій основі вирішувати ряд складних завдань, що стоять перед 

судовими медиками, зокрема вдалося вивести на якісно новий рівень можливість 

вирішення традиційних завдань, пов’язаних із діагностикою таких фенотипічних 

ознак людини, як раса, вік, стать, антропоскопічні та антропометричні [4, 13, 31, 49, 

84]. 

З огляду на висвітлену вище проблематику, можна стверджувати, що 

специфічні дерматогліфічні ознаки є діагностичними маркерами формування 

основних зовнішньорозпізнавальних (конституційних) параметрів особи, які 

забезпечують її індивідуальність, та з упевненістю можуть застосовуватися з 

ідентифікаційною метою в потребах судової медицини та криміналістики. Пошуки 

нових ідентифікаційних дерматогліфічних критеріїв значно підвищать можливості 

цього методу і пришвидшать впровадження наукових розробок у повсякденну 

практику клініцистів, криміналістів, органів дізнання та інших спеціальностей. 

Зазначені вище аспекти зумовили формулювання мети цього дослідження, що 

полягала у розробці і науковому обгрунтуванні концепції прогностичної оцінки 

загальних фенотипових ознак людини на основі фенотипології папалярного рельєфу 

середніх і проксимальних фаланг пальців рук; а такожу розробленні алгоритму 

прогнозування зовнішньорозпізнавальних ознак людини за використанням 

дерматогліфічних параметрів середніх та проксимальних фаланг пальців рук. 

Відповідно до встановленої мети розроблено завдання дослідження: 

1. Вивчити особливості дерматогліфів середніх і проксимальних фаланг 

пальців рук у жителів Івано-Франківської області, що належать до бойківської, 

гуцульської, лемківської, опільської, покутської етнотериторіальних груп та 

контрольної гупи осіб; визначити дерматогліфічні маркери групової належності.  

2. З’ясувати характер зв’язків між антропометричними, 

антропоскопічними параметрами та дерматогліфами середніх і проксимальних 

фаланг пальців рук. 



180 

3. Дослідити статевий диморфізм та етнотериторіальний 

поліморфізм, білатеральну симетрію дерматогліфічних малюнків середніх і 

проксимальних фаланг пальців рук. 

4. Виділити комплекс дерматогліфічних, антропометричних та 

антропоскопічних ознак, за яким можна буде розробити алгоритм 

прогнозування зовнішньорозпізнавальних ознак людини за використанням 

дерматогліфів середніх та проксимальних фаланг пальців рук. 

5. На основі дерматогліфічного методу вдосконалити класифікацію 

шкірних візерунків середніх і проксимальних фаланг пальців рук. 

6. На базі отриманих даних розробити методику прогнозування 

зовнішньорозпізнавальних ознак людини під час проведення судово-медичної 

ідентифікаційної експертизи. 

Для вирішення поставлених завдань було отримано антропоскопічні та 

антропометричні параметри, відбитки гребінцевого малюнка середніх та 

проксимальних фаланг пальців рук від 480 осіб чоловічої (240) та жіночої (240) статі 

віком від 18 до 59 років, які належать до гуцульської, бойківської, лемківської, 

опільської та покутської етнотериторіальних груп чи не ідентифікують себе з 

жодною. У ході виконання дослідження використано такі методи: 

антропоскопічний, антропометричний, дерматогліфічний (цифровий) та 

статистичний аналіз (дискримінантний аналіз, дисперсійний аналіз, t-критерій 

Ст’юдента, Tukey HSD test, «Дерева класифікації», побудова штучних нейронних 

мереж). Опрацювання та аналіз досліджуваного матеріалу дали змогу отримати 

результати, які стали основою попередніх розділів.  

Після отримання дерматогліфічних параметрів середніх та проксимальних 

фаланг пальців рук виникла потреба у їхній систематизації, тобто в поділі на класи і 

групи, що згодом полегшило нашу роботу, пов’язану з проведенням кількісного і 

якісного вивчення дерматогліфічних параметрів. На початку дослідження з метою 

систематизації дерматогліфічних параметрів було використано класифікаційну 

схему Шпак ЛЮ (2003) [132]. Проте невдовзі виявилося, що класифікація шкірних 

візерунків, запропонована дослідницею, є неповною, тому виникла необхідність у її 
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удосконаленні. Ми розробили доповнену класифікаціюшкірних візерунків середніх 

та проксимальних фаланг пальців рук, додаючи до неї нові класи візерунків 

(авторське свідоцтво № 74560. Графічне зображення «Доповнена класифікація 

шкірних візерунків середніх та проксимальних фаланг пальців рук». Дата реєстрації 

07.11.2017) [70]. 

Говорячи про дерматогліфічну диференціацію населення України, варто 

зазначити, що останні фундаментальні напрацювання із цієї проблематики належать 

Сегеді СП [100], Мішалову ВД, Гунасу ІВ [240], Мішалову ВД, Гунасу ВІ [241]. 

Вони вивчали та вивчають дерматологічні комплекси населення України, зважаючи 

на її адміністративний поділ, тобто північ, південь, захід, схід та центральні області.  

Гунас ВІ [23] шляхом розробки дискримінантних моделей належності 

практично здорових чоловіків до північного або інших адміністративно-

територіальних регіонів України на основі особливостей показників пальцевої та 

долонної дерматогліфіки довів, що найвищий рівень дискримінації встановлено між 

чоловіками північного і південного та північного і східного регіонів України. 

Найчастіше дискримінантними змінними між чоловіками північного та інших 

регіонів України є тип візерунка на пальцях правої кисті й асиметрія гребінцевого 

рахунку ліній a-b та с-d. Найбільший внесок у дискримінацію між північним та 

іншими адміністративно-територіальними регіонами України має асиметрія 

гребінцевого рахунку ліній a-b та с-d. 

Проте зазначені вище автори вивчали дерматогліфічну характеристику 

народності України без урахування закритих етнотериторіальних груп. 

Дослідженням фенотипічної та дерматогліфічної характеристики компактних 

закритих етнотериторіальних груп на теренах Прикарпаття займалася Козань НМ 

[60]. Проте вона не брала до уваги дерматогліфи середніх та проксимальних фаланг 

пальців рук.  

Наші дослідження підтвердили дані, отримані Козань НМ, і водночас 

дозволили доповнити комплекс дерматогліфічних ознак, притаманних населенню 

Прикарпаття, додаючи до нього дерматогліфи середніх та проксимальних фаланг 
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пальців рук та розширюючи ряд досліджуваних етнотериторіальних груп [53, 55, 

63]. 

Ми вивчили особливості гребінцевого малюнка середніх та проксимальних 

фаланг пальців рук в осіб жіночої та чоловічої статі різних етнотериторіальних груп. 

Аналіз отриманих результатів за допомогою тесту ANOVA та дискримінантний 

аналіз для вибірок чоловіків та жінок дозволив підтвердити загальну гіпотезу про 

вплив етнотериторіальної належності на прояв дерматогліфічних ознак. А також 

внаслідок опрацювання одержаного результату були розроблені факторні 

дерматогліфічні критерії як для жінок, так і для чоловіків досліджуваних 

етнотериторіальних груп, що в подальшому лягло в основу алгоритму 

прогнозування зовнішньорозпізнавальних ознак людини. А саме факторними 

дерматогліфічними ознаками для жінок: 

•  гуцульської етнотериторіальної групи на середній фаланзі є Cl, з достатньо 

високою частотою траплялися Vm, Fu, Fr, що також відрізняє їх від усіх 

досліджуваних груп, окрім Покуття; на проксимальній фаланзі є Vus, Vrs, 

ApLr, ApLu; 

• лемківської етнотериторіальної групи на середній фаланзі є Lsu, Lsr, на 

проксимальній –Lsu, Lsr; 

• бойківської етнотериторіальної групи на середній фаланзі є Adu, Adr, на 

проксимальній – Dhu, Dhr, з достатньо високою частотою у представниць цієї 

групи траплялися Hdu, Hdr, що також відрізняє їх від усіх досліджуваних груп, 

окрім Опілля; 

• опільської етнотериторіальної групи на середній фаланзі є Ac, а також ApNu, 

ApNr, які спостерігалися як на середній, так і на проксимальній фалангах; 

• покутської етнотериторіальної групи на середній фаланзі є Vm, Fr, Fu, на 

проксимальних– Vm, Vms. 

Також було встановлено, що факторними дерматогліфічніми ознаками для 

чоловіків: 

• гуцулів на середній фаланзі є Vu, Vr; на проксимальній – ApLu, ApLr; 
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• лемківської етнотериторіальної групи на середній фаланзі є Lu, Lr, на 

проксимальних – Ladu, Ladr;  

• бойківської етнотериторіальної групи на середній фаланзі – Hdr, на 

проксимальній – NdNr, Npu;  

• опільської етнотериторіальної групи на середній фаланзі є Hdr, Hdu, на 

проксимальній – ApNr, ApNu;  

• покутської етнотериторіальної групи на середній фаланзі є Vm, Lr, Lu, на 

проксимальній – Vm, Vu. 

Спроби вивчення статевого диморфізму та симетрії шкірного рельєфу 

середніх та проксимальних фаланг пальців рук представлені в роботах Шпак ЛЮ. 

Вона визначала білатеральну та дигітальну симетрію шкірних візерунків, 

розташованих на середніх та проксимальних фалангах пальців рук закритих 

етнічних груп, які проживають на території сучасної Росії.  

У ході проведення нашого дослідження ми також визначали особливості 

напрямку папілярних ліній та симетрії дерматогліфічних візерунків. Підтвердили 

твердження Шпак ЛЮ [133], що дерматогліфічні параметри на середніх та 

проксимальних фалангах пальців рук можуть мати ульнарний або радіальний 

напрямки, також обчислили частоту поширеності конкретного типу напрямку 

папілярних ліній у середині етнотериторіальних груп із врахуванням статевої 

диференціації та отримали такі результати:  

• в осіб жіночої статі встановлено, що у FB на середніх і проксимальних 

фалангах переважає ульнарний напрямок папілярних ліній; у FG на середніх 

фалангах найбільш поширений ульнарний напрямок папілярних ліній, а на 

проксимальних фалангах ульнарно і радіально орієнтовані лінії трапляються з 

однаковою частотою; у FL на середніх фалангах переважають радіально орієнтовані 

папілярні лінії, а на проксимальних – ульнарно напрямлені; у FO на середніх 

фалангах – радіально орієнтовані папілярні лінії, а на проксимальних– ульнарно; у 

FP на середніх і проксимальних фалангах – ульнарно орієнтовані папілярні лінії; у 

FC і на середніх, і на проксимальних фалангах перевагу мають радіально 

орієнтовані папілярні лінії. 
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• в осіб чоловічої статі досліджено, що переважають у MB на середніх 

фалангах радіально орієнтовані папілярні лінії, на проксимальних – ульнарно; у MG 

на середніх фалангах – ульнарно орієнтовані папілярні лінії, а на проксимальних– 

радіально; у ML на середніх фалангах – ульнарно орієнтовані папілярні лінії, а на 

проксимальних – радіально; у MO на середніх фалангах ульнарно і радіально 

орієнтовані папілярні лінії трапляються з однаковою частотою; на проксимальних 

фалангах більш поширені радіально орієнтовані папілярні лінії; у MP на середніх 

фалангах переважають ульнарно орієнтовані папілярні лінії, на проксимальних – 

радіально; у MC на середніх і на проксимальних фалангах найчастіше 

спостерігаються радіально орієнтовані папілярні лінії.  

У ході аналізу симетрії дерматогліфічних візерунків у середині досліджуваних 

етнотериторіальних груп ми встановили, що дерматогліфи середніх та 

проксимальних фаланг пальців рук характеризуються гомо- та білатеральною 

симетрією.  

Також ми розширили дослідження, провівши аналіз гребінцевого рахунку у 

представників різних статевих та етнотериторіальних груп, і, як наслідок, 

встановили, що жодних особливостей, пов’язаних зі статтю чи етнотериторіальною 

належністю, не існує. 

Під час проведення нашого дослідження ми довели твердження Шпак ЛЮ про 

те, що всі дерматогліфи середніх та проксимальних фаланг пальців рук поділяються 

на прості і складні, а також обчислили КСВ (коефіцієнт складності візерунків) для 

представників вказаних етнотериторіальних груп. 

Наступним етапом нашого дослідження було визначення антропометричної та 

антропоскопічної характеристики досліджуваних етнотериторіальних груп із 

врахуванням статевої диференціації. Говорячи про антропологічний склад 

українського населення, не можна не згадати фундаментальні праці Сегеди СП [98], 

який визначив, що населення Прикарпаття належить до центрального комплексу, 

поширеного в окремих районах Середньої Наддніпрянщини, на Півдні Волині та в 

Галичині, який відзначається найбільш «західним» поєднанням дерматогліфічних 

ознак. Також науковець стверджував: «…Людність східної частини Українських 
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Карпат, надто гуцули Закарпаття і Північної Буковини, характеризується рисами, 

властивими носіям «динарських» варіантів, а саме: яскраво виражена брахікефалія, 

вузьке і високе обличчя, дуже темне волосся, найвищий в Україні відсоток темних 

очей і опуклих спинок носа тощо. Крім того, їй властивий невисокий зріст. На 

Північному Заході Українських Карпат спостерігається деяке ослаблення 

брахікефалії, збільшення ширини обличчя, переважання прямої форми спинки носа. 

Що стосується кольору волосся і очей, то тут трапляються як дуже 

темнопігментовані, так і світлопігментовані варіанти. Територія західної 

антропологічної зони відповідає ареалу карпатського одонтологічного комплексу, 

який за рівнем редукції зубів ухиляється від сумарної української вибірки в напрямі 

південного грацильного типу». [100] 

Проте Сегеда СП не враховував компактні і відносно закриті поселення 

етнічних груп у межах цих регіонів. Так, наприклад, на території Закарпаття є 

компактні поселення угорців, румунів, лемків тощо, які в генетичному плані є так 

званими «чистими лініями», тобто в них не практикуються шлюби з представниками 

інших етносів. На території Прикарпаття також існують компактні поселення 

етнічних груп, наприклад, гуцулів, бойків, лемків, покутян, ополян тощо. Звичайно, 

не слід відкидати впливу міграційних процесів, епігенетичних факторів та ін. Проте 

вивчення фенотипічних ознак окремих етнічних груп (у т.ч. і дерматогліфічних) дає 

змогу відповісти на багато запитань стосовно походження та еволюції етнічних 

груп, міграційних процесів та впливу епігенетичних факторів на прояв фенотипу. 

Козань НМ своїм дослідженням підтвердила дані Сегеди СП, одночасно 

доповнивши їх комплексом фенотипічних ознак, характерних для окремих 

етнотериторіальних груп (гуцульської, бойківської, лемківської), які проживають на 

території Прикарпаття [218-220]. 

Зокрема, Козань НМ визначила середні значення абсолютних 

антропометричних параметрів в осіб різних етнотериторіальних та статевих груп і 

встановила, що ці параметри у середині згаданих груп статистично достовірно не 

відрізняються. На думку автора, показовими були відносні антропометричні 

параметри: ІВДТ, ІВШП, ПпІГ, пПІГ, ЛП, які дозволили сформувати 
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етнотериторіальні фенотипи: «…гуцули – брахіморфи, брахіцефали з вузьким 

обличчям (лептопрозопією); бойки – брахіморфи, брахі- або мезоцефали з широким 

обличчям (ейрипрозопією);лемки – доліхоморфи, доліхоцефали з вузьким обличчям 

(лептопрозопією); контрольна група характеризується майже рівномірним проявом 

усіх антропотипів…» [60]. 

Також Козань НМ, вивчивши описові параметри жителів Прикарпаття, 

сформувала антропоскопічний «портрет» жителів західного регіону України: 

«…гуцули темноволосі, смагляві, з каро-зеленими або світло-карими очима, довгим 

та вузьким носом, у них не поширене округле обличчя та рудий колір волосся; 

бойки світлошкірі, з темно- або світло-русявим волоссям, темно- або світло-карими 

очима, широким і прямим носом, серед них немає осіб з прямокутним обличчям; 

лемки – світлошкірі, світловолосі, зі світлими очима, вузьким і прямим носом, серед 

них не трапляються особи з прямокутним обличчям та рудоволосі…» [60]. 

У ході вивчення антропометричної та антропоскопічної характеристики 

досліджуваних етнотериторіальних груп ми підтвердили результати Козань Н.М., а 

також розширили їх, дослідивши фенотипологію покутської та опільської 

етнотериторіальних груп. 

Отже, ми встановили: 

• гуцульська етнотериторіальна група характеризується смаглявим відтінком 

шкіри, чорним прямим волоссям, овальновидовженим прямим обличчям, темно-

карим або зелено-карим кольором очей, довгим вузьким носом; 

• бойківській етнотериторіальнійгрупівластиві білий колір шкіри, русяве 

пряме або ж хвилясте волосся, кругле широке обличчя, сірі або ж темно-карі очі, 

широкий прямий ніс; 

• для лемківської етнотериторіальної групи характерними є білий колір 

шкіри, світле пряме або ж кучеряве волосся, овальновидовжене вузьке довге 

обличчя, світло-карі та блакитні очі, вузький прямий ніс; 

• опільська етнотериторіальна група вирізняється білим кольором шкіри, 

світло- та темно-русявим хвилястим волоссям, круглим широким обличчям, темно- 

та світло-карим кольором очей, прямим широким носом; 
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• покутська етнотериторіальна група характеризується білим кольором шкіри, 

чорним та темно-русявим прямим волоссям, овальновидовженим вузьким обличчям, 

каро-зеленим кольором очей, довгим вузьким носом. 

Порівнявши середні значення антропометричних параметрів, ми з’ясували, що 

немає статистично достовірної різниці між досліджуваними групами. Також ми 

встановили наявність помірного додатного та від’ємного кореляційного зв’язку між 

антропометричними та дерматогліфічними параметрами в етнотериторіальних та 

статевих сукупностях. 

Цікаві відомості з етнодерматогліфіки представлено в роботах не лише 

вітчизняних, але й зарубіжних авторів. На сьогоднішній день дерматогліфіка 

багатьох народів світу вивчена або вивчається в різних аспектах: як діагностично-

прогностична маркерна система в медицині, ідентифікаційна маркерна система в 

криміналістиці, антропологічна маркерна система історичних, еволюційних 

процесів і генетичної структури серед популяцій [234, 250–253, 260]. Водночас 

фрагментарні літературні відомості [261, 263, 270] не дають змоги створити 

повноцінне уявлення про перспективи використання дерматогліфічних параметрів 

середніх та проксимальних фаланг пальців рук як самодостатньої системи 

ідентифікаційних критеріїв, так і складової частини ідентифікаційного 

дерматогліфічного комплексу.  

Група вчених з Індії [165] дослідила закономірності поширення 

дерматогліфічних параметрів дистальних фаланг пальців рук серед етнічної групи 

Мараті в місті Нагпур. З’ясовно, що найбільш розповсюдженим елементом була дуга, 

виявлена в 51,3 %. Під час вивчення розбіжностей у шкірному малюнку між 

чоловіками і жінками статистично достовірних даних не знайдено. 

Biswas S [166] дослідив особливості долонного шкірного малюнка в етнічній 

групі Дхімалів, що проживають у Північній Бенгалії. Внаслідок статистичного 

аналізу даних він виявив, що найбільш частим видом візерунка в цьому етносі є 

завитки (трапляються в 52,65 %) та петлі (45,25 %). Індекс частоти візерунків склав 

15,05, TFRC – 162,18. Четвертий міжпальцевий проміжок містить більше візерунків – 

88,73 %, а середнє значення кута atd склало 42,290. 
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Ще одна група індійських науковців [169] провела порівняння шкірних 

малюнків жителів Західного Раджастану та Гархвальського регіону Уттаракхаду 

(взято по 100 представників з кожного регіону). Основними показниками, 

відібраними для дослідження, були TFRC, абсолютний гребінцевий пальцевий 

рахунок (AFRC) і кут atd. Статистична обробка виявила значну різницю в цих 

показниках. 

Також група науковців [168] досліджувала дерматогліфічні особливості серед 

жінок національності Джін у провінції Гуанджксі. Отримані показники були 

співставлені з уже відомими даними інших п’яти національностей, що проживають у 

цій провінції Китаю. Найбільшу різницю виявлено для показників долонного a-b 

гребінцевого рахунку, позиції трирадіуса та частоти шкірних малюнків в області 

тенора І та ІІ міжпальцевого проміжку лівої руки. 

Широкої популярності набув дерматогліфічний метод серед китайських 

науковців, що вивчали антропологічний і дерматологічний склад різних етнічностей, 

які проживають на території Китаю. Так, група дослідників вивчила особливості 

шкірного малюнка в національності Хань з провінції Гуангдонг [170]. Для 

дослідження було відібрано 307 фізично здорових студентів віком від 18 до 21 року – 

157 чоловіків і 150 жінок. Отримано такі результати: b-c гребінцевий рахунок (25,86 ± 

5,21), a-b гребінцевий рахунок (36,19 ± 5,58), a-d гребінцевий рахунок (75,43 ± 13,11), 

c-d гребінцевий рахунок (32,83 ± 5,57) та t-d гребінцевий рахунок (90,66 ± 13,50). Як 

показало дослідження, більшість значень показників були вищими у чоловіків. 

Виявлено значні розбіжності в дерматогліфічних показниках порівняно з населенням 

Тибету та інших регіонів Китаю. 

Науковці з Аргентини провели дослідження, під час якого вирішили знайти 

зв’язок між особливостями дерматогліфічного малюнка та певними прізвищами осіб, 

що проживають у провінції Джуджуі. Прізвища були розподілені на такі групи: 

вітчизняні та іноземні (залежно від цього утворювалися групи комбінацій: коли 

обидва батьки мали вітчизняні прізвища, тільки один з них тощо), гірські і рівнинні. 

Статистична обробка даних виявила більш часті візерунки типу ульнарних і 
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радіальних петель серед осіб із вітчизняними прізвищами, що проживали в горах, тоді 

як завитки й арки більш характерні для осіб з рівнинними прізвищами [178]. 

Проте в жодній з наведених вище наукових праць не розглянуто здатність 

використання стійких кореляційних зв’язків між антропометричними, 

антропоскопічними та дерматогліфічними параметрами середніх і проксимальних 

фаланг пальців рук. У нашій науковій роботі вперше вивчено кореляційні зв’язки між 

антропометричними, антропоскопічними та дерматогліфічними параметрами 

середніх і проксимальних фаланг пальців рук та відображено можливість їх 

практичного застосування з ідентифікаційною метою.  

Ми встановили стійкі кореляційні зв’язкиміж антропометричними, 

антропоскопічними та дерматогліфічними параметрами середніхі проксимальних 

фаланг пальців рук із врахуванням статевої диференціації усередині 

етнотериторіальної групи. А саме:  

• у чоловіків-гуцулів на MPh з високим рівнем достовірності (p> 0,05) 

спостерігається кореляція між Fr та довжиною тулуба (r = -0,48); Cl та 

висотою обличчя (r = 0,45); Vms та висотою носа (r = 0,45);на PPh між Hpu (r= 

-0,41) і Ladu (r = -0,41) та окружністю голови; 

• у чоловіків-бойків на MPh між ApLr (r = -0,46) і Vm (r= -0,51) та виличним 

діаметром; на PPh між S та виличним діаметром (r =  -0,59); 

• у чоловіків-лемків на MPh між Lu та висотою обличчя (r = -0,45); на PPh між 

ApLu та висотою обличчя (r = 0,35); 

• у чоловіків-ополян на MPh між Lr та виличним діаметром (r = -0,53), Lsr та 

довжиною тулуба (r = -0,54); на PPh Fr та довжиною тулуба (r = -0,71); 

• у чоловіків-покутян на MPh між Lu та бігоніальною шириною (r = -0,53); на 

PPh між ApLr та верхньою шириною обличчя (r = -0,50); на PPh ApNu та 

бігоніальною шириною (r = -0,44); 

• у чоловіків контрольної групи на MPh між ApLr та верхньою шириною 

обличчя (r = -0,50); на PPh між ApNsu та поперечним діаметром голови (r = 

0,44); 

• у жінок-гуцулів на MPh між ApNu та поздовжнім (r = 0,44) і поперечним (r = 
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0,47) діаметрами голови, DaN та довжиною руки (r = -0,40), DaLu та зростом (r 

= 0,49), NdNu та верхньою шириною обличчя (r = -0,41),Cl та поперечним 

діаметром голови (r = -0,54); на РPh між Аdr та бігоніальною шириною (r = 

0,44), Dn та довжиною тулуба (r = -0,45); Adr та бігоніальною шириною (r = -

0,45), Hdr та довжиною ноги (r = -0,42); 

• у жінок-бойківчанок на MPh між Fu (r = - 0,60) та AC з довжиною тулуба (r = -

0,75); на РPh між LaDr та довжиною тулуба (r = -0,75), Dhu та шириною 

плечей (r = 0,49);  

• у жінок-лемкинь на MPh між ApNsu та довжиною стопи (r = -0,47), Vu та 

висотою лоба (r = 0,49); на РPh між Adu та шириною плечей (r = 0,50) і 

довжиною стопи (r = 0,46); 

• у жінок-ополянок на MPh між Vm та довжиною ноги (r= 0,45), Adr та 

довжиною тулуба (r= -0,43); на РPh між ApNpu та висотою лоба (r = -0,47), 

ApNu та повздовжнім діаметром голови (r = 0,44); 

• у жінок-покутянок на MPh між ApNu та бігоніальною шириною (r = 0,46), 

ApLr та виличним діаметром (r = 0,44); на РPh між Adr та висотою носа (r = 

0,64); 

• у жінок контрольної групи на MPh між Lsr та висотою лоба (r = -0,48), на РPh 

між Ahr та висотою лоба (r = -0,51), DaLu та шириною плечей (r = 0,51). 

Отримані результати ми змогли практично застосувати, розробивши алгоритм 

експрес-прогнозування зовнішньорозпізнавальних ознак людини. Зазначений 

алгоритм є економічно вигідним та не затратним за часом способом вирішення 

проблеми, пов’язаної з ідентифікацією невідомої особи. Він включає в себе 

використання судово-медичної ідентифікаційної програми Dermatoglyphics For 

Prediction (DFP), яку ми розробили. 

Комп’ютерна програма «Судово-медична ідентифікаційна програма з 

використанням штучних нейронних мереж Dermatoglyphics For Prediction (DFP)» 

побудована в середовищі Intelli J IDEA. Її ядро склали групи штучних нейронних 

мереж, створених у STATISTICA. 
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Розроблену у співавторстві судово-медичну ідентифікаційну програму 

Dermatoglyphics For Prediction (DFP) ми розширили та доповнили. Вона дозволяє за 

короткий період часу (5–7 хв.) на основі використання вихідних даних у вигляді 

дерматогліфічних параметрів середніх та проксимальних фаланг пальців рук як у 

комплексі з дерматогліфами дистальних фаланг, долонь та стоп, так і як 

самодостатню систему ознак провести прогнозування етнорасової (територіальної) 

належності, а також спрогнозувати з високим відсотком імовірності наявність у цієї 

особи антропометричних параметрів. 

Отже, варто відзначити, що сучасний підхід до процесу ідентифікації 

характеризується інтеграційною взаємодією сегментарних складових та забезпечує 

комплексність процесу порівняння даних. Тому не втрачає актуальності пошук 

нових ідентифікаційних критеріїв та алгоритмів у межах дерматогліфічного методу, 

що дозволить підвищити об’єктивність і доказовість дерматогліфічної судово-

медичної експертизи з метою ідентифікації особи. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення й нове вирішення науково-

практичної проблеми, що полягає в розширенні ідентифікаційних критеріїв за 

допомогою вивчення дерматогліфічних параметрів середніх та проксимальних 

фаланг пальців рук, визначення зовнішньорозпізнавальних параметрів невідомої 

людини за дерматогліфами середніх та проксимальних фаланг пальців рук за 

допомогою ідентифікаційної комп’ютерної програми на основі штучних нейронних 

мереж.  

1. На основі морфологічних особливостей папілярних візерунків середніх і 

проксимальних фаланг пальців рук встановлено дерматогліфічний фенотип 

етнотериторіальних груп, що проживають на території Івано-Франківської області: 

• гуцульська етнотериторіальна група: у жінок –MPh Cl, Vm, Fu, Fr, PPh Vus, 

Vrs, ApLr, ApLu; у чоловіків – MPhVu, Vr; PPh ApLu, ApLr;  

• бойківська етнотериторіальна група: у жінок – MPh Adu, Adr; PPh Dhu, Dhr, 

Hdu, Hdr; у чоловіків – MPh Hdr; PPh NdNr, Npu; 

• лемківська етнотериторіальна група: у жінок – MPh Lsu, Lsr; PPh Lsu, Lsr; у 

чоловіків – MPh Lu, Lr; PPh Ladu, Ladr;  

• опільська етнотериторіальна група: у жінок – MPh Ac, ApNu, ApNr; PPh Ac, 

ApNu, ApNr; у чоловіків – MPh Hdr, Hdu; PPh ApNr, ApNu; 

• покутська етнотериторіальна група: у жінок –MPh Fr, Fu; PPh Vm, Vms; у 

чоловіків –MPh Lr, Lu; PPh Vu; 

• контрольна група: у жінок – MPh ApLr; PPh Cl, учоловіків – MPh DaN; РPh 

Lr. 

 2. Факторними критеріями визначення загальних фенотипічних ознак у 

досліджуваних етнотериторіальних та статевих сукупностях є: 

• у MH MPh Fr для встановлення довжини тулуба (r = -0,48); MPh Cl– висоти 

обличчя (r= 0,45); MPh Vms – висоти носа (r = 0,45); PPh Hpu (r = -0,41) і PPh 

Ladu – окружності голови (r = -0,41);  
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• у MB MPh ApLr (r = -0,46) і MPh Vm (r= -0,51) та PPh S (r = -0,59) для 

встановлення виличного діаметра;  

• у ML MPh Lu (r = -0,45) та PPh ApLu (r = 0,35) – висоти обличчя; 

• у MO MPh Lr– виличного діаметра (r = -0,53), MPh Lsr  (r = -0,54) та MPh Fr (r 

= -0,71) – довжини тулуба; 

• у MP MPh Lu (r = -0,53) та PPh ApNu (r = -0,44) – бігоніальної ширини; PPh 

ApLr – верхньої ширини обличчя (r = -0,50); 

• у MC MPh ApLr – верхньої ширини обличчя (r = -0,50); PPh ApNsu– 

поперечного діаметра голови (r = 0,44); 

• у FH MPh ApNu – поздовжнього (r = 0,44) та поперечного (r = 0,47) діаметрів 

голови, MPh DaLu – зросту (r = 0,49), MPh Cl – поперечного діаметра голови (r 

= -0,54); РPh Аdr – бігоніальної ширини (r = 0,45), РPh Dn – довжини тулуба (r 

= -0,45); 

• у FB MPh Fu (r = -0,60), MPh AC (r = -0,75) та РPh LaDr (r = -0,75) для 

встановлення довжини тулуба, РPh Dhu – ширини плечей (r = 0,49);  

• у FL MPh ApNsu– довжини стопи (r = -0,47), MPh Vu– висоти лоба (r = 0,49); 

РPh Adu – ширини плечей (r = 0,50) та довжини стопи (r = 0,46); 

• у FO MPh Vm– довжини ноги (r= 0,45), MPh Adr– довжини тулуба (r= -0,43); 

РPh ApNpu– висоти лоба (r = -0,47), РPh ApNu – повздовжнього діаметра 

голови (r = 0,44); 

• у FP MPh ApNu – бігоніальної ширини (r = 0,46), MPh ApLr – виличного 

діаметра (r= 0,44 ); РPh Adr – висоти носа (r = 0,64); 

• у FC MPh Lsr (r = -0,48) та РPh Ahr (r = -0,51) для встановлення висоти лоба,  

РPh DaLu– ширини плечей (r = 0,51). 

3. Встановлено факторні дерматогліфічні критерії статевого диморфізму, 

етнотериторіального поліморфізму та білатеральної симетрії у досліджуваних 

групах: 

• у FH висока частота поширеності різнонаправленої симетрії на PPh ІІІ пальця 

обох рук (35 %); 
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• у ML висока частота поширеності різнонаправленої симетрії на MPh V пальця 

обох рук (52 %) і на PPh V пальця обох рук (79 %). 

  4. Виявлено комплекс антропоскопічних, антропометричних та 

дерматогліфічних ознак, які дозволили розробити алгоритм прогнозування 

зовнішньорозпізнавальних ознак людини за використанням дерматогліфічних 

параметрів середніх та проксимальних фаланг пальців рук:  

• гуцульська етнотериторіальна група характеризується смаглявим відтінком 

шкіри, чорним прямим волоссям, овальновидовженим прямим обличчям, 

темно-карим або зелено-карим кольором очей, довгим вузьким носом та 

дерматогліфічними фенотипами FH MPh Cl Vm, Fu, Fr; PPh Vus, Vrs, ApLr, 

ApLu; MH MPh Vu, Vr; PPh ApLu, ApLr;  

• бойківська етнотериторіальна група відзначається білим кольором шкіри, 

русявим прямим або ж хвилястим волоссям, круглим широким обличчям, 

сірими або ж темно-карими очима, широким прямим носом та 

дерматогліфічними фенотипами FB MPh Adu, Adr; PPh Dhu, Dhr, Hdu, Hdr;  

MB MPh Hdr, PPh NdNr, Npu; 

• лемківська етнотериторіальна група виділяється білим кольором шкіри, 

світлим прямим або ж кучерявим волоссям, овальновидовженим вузьким 

довгим обличчям, світло-карими та блакитними очима, вузьким прямим носом 

та дерматогліфічними фенотипами FL MPh Lsu, Lsr; PPh Lsu, Lsr; ML MPh Lu, 

Lr; PPh Ladu, Ladr;  

• опільська етнотериторіальна група характеризується білим кольором шкіри, 

світло-русявим та темно-русявим хвилястим волоссям, круглим широким 

обличчям, темно-карим та світло-карим кольором очей, прямим широким 

носом та дерматогліфічними фенотипами FO MPh Ac, ApNu, ApNr, PPh Ac, 

ApNu, ApNr; MO MPh Hdr, Hdu; PPh ApNr, ApNu;  

• покутська етнотериторіальна група вирізняється білим кольором шкіри, 

чорним та темно-русявим прямим волоссям, овальновидовженим вузьким 

обличчям, каро-зеленим кольором очей, довгим вузьким носом та 
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дерматогліфічними фенотипами FP MPh Vm, Fr, Fu; PPh Vm, Vms; MP MPh 

Vm, Lr, Lu; PPh Vm, Vu. 

• контрольна група виділяється білим кольором шкіри, чорним, коричневим 

прямим волоссям, овальновидовженим вузьким обличчям, темно-карим 

кольором очей, прямим і довгим носом та дерматогліфічними фенотипами FC 

MPh ApLr, PPh Cl; MC MPh DaN; РPh Lr. 

Порівнявши середні значення антропометричних параметрів, ми встановили, 

що немає статистично достовірної різниці між досліджуваними групами. 

5. Класифікація шкірних візерунків середніх і проксимальних фаланг пальців 

рук (Шпак ЛЮ, 2003) була розширена та доповнена такими морфологічними 

ознаками, які можуть бути ульнарно (U) та радіально (R) орієнтованими: 

• «комбінований/лінійний» (L/S);  

• «хвиля/прямий» (V/S);  

• «дистальна дуга/прямий» (Ad/S); 

•  «проксимальна дуга/прямий» (Ap/S). 

 6. Отримані в ході дослідження дані фенотипів згаданих етнотериторіальних 

груп були включені в комп’ютерну ідентифікаційну програму, яку пропонуємо для 

використання під час проведення судово-медичних ідентифікаційних експертиз при 

встановленні невідомої особи. 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

Для проведення ідентифікації невідомої особи, використовуючи дерматогліфи 

середніх та проксимальних фаланг пальців рук, необхідно дотримуватися таких 

рекомендацій: 

1. Отримати цифрове зображення дерматогліфів пальців рук. Для цього можна  

використати сучасні дерматогліфічні сканери. Одним зі сканерів, які оптимально 

підходять для цієї процедури, є прилад Futronic’s FS80 USB [https://www.futronic-

tech.com/]. Він має низьку вартість, хорошу якість результатного зображення, а 

також досить простий у використанні. За потреби можна покращити якість 

зображень дерматогліфів, отриманих зі сканера, за допомогою Fingerprint 

identification algorithm. Цей програмний продукт входить до стандартного набору 

SDK, розробленого компанією Futronic [https://www.futronic-tech.com/download.php]. 

2. Дослідити якісні і кількісні показники дерматогліфів середніх та 

проксимальних фаланг пальців рук. Необхідно визначити тип дерматогліфічного 

малюнка, занести та структурувати відповідні показники у програму для обробки 

статистичних даних. Одним із найкращих програмних пакетів для статистичної 

обробки є програма STATISTICA [http://statsoft.ru/products/overview/]. 

3. Побудова штучної нейронної мережі для прогнозування фенотипічних 

ознак невідомої особи. Ця мережа є математичною моделлю, яка дозволяє 

класифікувати отримані дані. Для того щоб можна було класифікувати нові дані, 

потрібно попередньо провести навчання на вже наявній навчальній вибірці. 

Програмний пакет STATISTICA має вбудовані модулі (Neural Networks), які 

дозволяють навчати, та нейронні мережі різної архітектури. Вибір архітектури 

залежить від кількості та якості вхідних даних.   

4. Навчання нейронної мережі. Вхідні дані для навчання мають складатися з 

різних незалежних вибірок: навчальної, контрольної та тестової (відповідно 70–15–

15 %). Вхідні дані повинні складати категоріальну змінну (у нашому випадку – 

етнотериторіальна належність) та неперервні змінні (відповідні позначення 

дерматогліфів – S, Adu, Adr…). Для побудови мережі у STATISTICA можуть бути 
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використані різні стратегії (ANS – автоматизована нейронна мережа, CNN– 

користувацька нейронна мережа та Subsampling – метод багатократної підвибірки). 

Для простоти реалізації можна обирати автоматизовану нейронну мережу. Далі 

потрібно задати навчальну та контрольну вибірки. Отже, стратегія побудови 

нейронної мережі буде включати 5 випадкових підвибірок з відносним відсотковим 

співвідношенням 70–15–15 %. Також треба обрати серед варіантів функцію 

активації (одним з простих варіантів є Logistic, Tanh для вихідних нейронів та 

Logistic, Tanh, Exponential для прихованих нейронів). Параметрами побудови 

мережі, які будуть впливати на якість прогнозування, є кількість нейронів у 

кожному з шарів. Чим більше нейронів у прихованих шарах, тим потенційно 

точнішим може виявитися нейромережеве прогнозування. Час навчання достатньо 

великої нейронної мережі на персональному комп’ютері може складати від кількох 

хвилин для малих мереж до кількох днів для великих проєктів. Оптимальними є такі 

параметри: кількість прихованих нейронів – від 30 до 50, затухаюча регуляризація 

ваг нейронів (weight decay) – від 0,001 до 0,01 (для прихованих шарів), кількість 

мереж для навчання – 20. Ці всі дані є експериментально підібраними і залежно від 

типу та складності задачі можуть варіювати в досить широких межах, що буде 

залежати від поставлених завдань [http://neuralnetworksanddeeplearning.com/]. 

5. Отримання моделей нейронних мереж. Внаслідок навчання буде одержано 

20 моделей нейронних мереж із різними показниками продуктивності (відсотком 

правильної класифікації) навчання та тестової продуктивності. Серед отриманих 

моделей можна обрати мережу з максимальною продуктивністю навчання 

(наприклад, мережа з архітектурою MLP 100-33-6 має 100 вхідних, 33 прихованих, 6 

вихідних нейронів). Результати прогнозування можна покращити за допомогою 

використання моделі CNN. Наприклад, можна виставити уточнювальні вхідні дані, а 

саме тип мережі RBF (радіальна базисна функція), 20 мереж для навчання, кількість 

нейронів – 50, кількість епох – 10000, ввімкнене інтерактивне навчання з метою 

проведення візуального аналізу помилок. Подібні операції можна проводити до того 

моменту, поки тестова продуктивність та продуктивність навчання не будуть нас 

влаштовувати за даними продуктивності. 
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6. Вибір мережі. Отримавши набір нейронних мереж, потрібно вибрати 

мережу з оптимальними характеристиками, при цьому варто звернути увагу не 

тільки на тестову продуктивність, але й на матрицю помилок та побудову довірчих 

рівнів по всіх вибірках. Важливими факторами вибору також є аналіз важливості 

змінних, які входять до обраної нейронної мережі. Багато даних про якість 

класифікації мережі ми можемо одержати з ліфтових карт (Liftcharts), а також 

графіків, які дає можливість побудувати програмний пакет STATISTICA. 

7. Дослідження дерматогліфічних ознак невідомої особи. Це можна робити 

безпосередньо у програмі STATISTICA: після введення відповідних даних невідомої 

особи буде показано прогнозований результат належності до тієї чи іншої категорії 

(етнотериторіальної належності). Також можна вивести нейромережу у вигляді 

програмного коду (на мові Java чи C++) й інтегрувати його у будь-який інший 

програмний продукт.  
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Додаток Б 

Таблиця Б.1 

Середнє значення, стандартне відхилення та стандартна похибка середнього 

прояву антропометричних параметрів усіх жінок у генералізованій вибірці 
All Groups

Variable

Mean Minimum Maximum Std.Dev. Standard
Error

Height

Body length

Shoulder width

Foot length

Palm length

Hand length

Leg length

Circumference of the head

Longitudinal head diameter

Transverse head diameter

Height of the forehead

Height of face

Zygomatic diameter

Upper face width

Average face width

Biogenial widh

Nose height

164,8542 150,0000 178,0000 5,709823 0,368567

53,4792 44,0000 62,0000 3,147620 0,203178

39,9833 36,0000 46,0000 2,702806 0,174465

24,2333 20,0000 32,0000 1,390243 0,089740

17,7417 16,0000 20,0000 0,920440 0,059414

72,3083 66,0000 82,0000 2,900861 0,187250

81,2917 70,0000 97,0000 5,524227 0,356587

56,2708 53,0000 62,0000 1,924186 0,124206

18,5354 17,0000 20,0000 0,871321 0,056244

14,7646 13,5000 18,0000 0,889146 0,057394

6,5771 4,0000 8,0000 0,936976 0,060482

11,3417 9,0000 14,5000 0,947322 0,061149

12,6042 10,0000 14,0000 1,000828 0,064603

10,7104 8,0000 12,0000 1,202550 0,077624

6,1500 4,0000 8,0000 0,847344 0,054696

10,5958 9,0000 14,0000 1,124649 0,072596

5,9229 4,0000 8,0000 0,941431 0,060769

 

Таблиця Б.2 

Середнє значення, стандартне відхилення та стандартна похибка середнього 

прояву антропометричних параметрів у FH 

Race=Hutsul

Variable

Mean Minimum Maximum Std.Dev. Standard
Error

Height

Body length

Shoulder width

Foot length

Palm length

Hand length

Leg length

Circumference of the head

Longitudinal head diameter

Transverse head diameter

Height of the forehead

Height of face

Zygomatic diameter

Upper face width

Average face width

Biogenial widh

Nose height

161,4000 150,0000 175,0000 4,813443 0,761072

54,5000 51,0000 57,0000 1,568929 0,248069

40,3000 36,0000 45,0000 3,056729 0,483311

24,2750 21,0000 28,0000 1,539855 0,243472

17,5500 16,0000 19,0000 0,897289 0,141874

71,4375 66,0000 78,0000 2,447363 0,386962

78,2000 70,0000 90,0000 4,564074 0,721643

56,1625 53,0000 59,0000 1,503788 0,237770

18,7375 17,0000 20,0000 0,884246 0,139812

15,3500 13,5000 16,5000 0,735544 0,116300

6,5375 4,0000 8,0000 0,969982 0,153368

11,7875 11,0000 14,0000 0,799740 0,126450

12,2250 10,0000 14,0000 0,960435 0,151858

10,4500 8,0000 12,0000 1,269969 0,200800

6,3375 5,0000 7,0000 0,603276 0,095386

10,4375 9,0000 13,0000 0,817967 0,129332

5,7250 4,0000 8,0000 0,800240 0,126529
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Таблиця Б.3 

Середнє значення, стандартне відхилення та стандартна похибка середнього 

прояву антропометричних параметріву FB 

Race=Boiko

Variable

Mean Minimum Maximum Std.Dev. Standard
Error

Height

Body length

Shoulder width

Foot length

Palm length

Hand length

Leg length

Circumference of the head

Longitudinal head diameter

Transverse head diameter

Height of the forehead

Height of face

Zygomatic diameter

Upper face width

Average face width

Biogenial widh

Nose height

167,5750 155,0000 177,0000 5,153478 0,814836

54,7500 48,0000 56,0000 1,445595 0,228569

39,8250 36,0000 44,0000 2,194252 0,346942

23,8250 21,0000 26,0000 1,217132 0,192445

17,8000 16,0000 19,0000 0,972704 0,153798

72,7000 68,0000 79,0000 3,112835 0,492182

83,1000 71,0000 90,0000 4,944824 0,781845

55,6000 53,0000 61,0000 1,850849 0,292645

18,1625 17,0000 20,0000 0,996066 0,157492

14,6500 13,5000 16,0000 0,717903 0,113510

6,8125 4,0000 8,0000 1,017082 0,160815

10,9500 9,0000 13,0000 0,648470 0,102532

13,2875 12,0000 14,0000 0,587121 0,092832

11,0875 8,0000 12,0000 1,061491 0,167836

6,3625 4,0000 7,0000 0,759449 0,120079

11,3000 9,0000 14,0000 1,304823 0,206311

6,1250 5,0000 8,0000 0,713874 0,112873

 

Таблиця Б.4 

Середнє значення, стандартне відхилення та стандартна похибка середнього 

прояву антропометричних параметріву FL 

Race=Lemko

Variable

Mean Minimum Maximum Std.Dev. Standard
Error

Height

Body length

Shoulder width

Foot length

Palm length

Hand length

Leg length

Circumference of the head

Longitudinal head diameter

Transverse head diameter

Height of the forehead

Height of face

Zygomatic diameter

Upper face width

Average face width

Biogenial widh

Nose height

164,7750 156,0000 178,0000 5,757882 0,910401

49,8250 44,0000 62,0000 3,808812 0,602226

39,3750 36,0000 46,0000 2,548881 0,403013

24,5750 20,0000 32,0000 1,550641 0,245178

17,6250 16,0000 20,0000 1,078639 0,170548

72,2500 66,0000 82,0000 3,356967 0,530783

81,1500 72,0000 97,0000 5,622984 0,889072

55,9750 53,0000 61,0000 1,967525 0,311093

18,6375 17,0000 20,0000 0,792493 0,125304

13,9875 13,5000 15,0000 0,486846 0,076977

5,9125 4,0000 7,5000 0,659132 0,104218

11,6750 10,0000 14,5000 0,895502 0,141591

12,4750 10,0000 14,0000 1,012423 0,160078

10,8250 8,0000 12,0000 1,195880 0,189085

5,7000 4,0000 8,0000 0,830508 0,131315

10,4750 9,0000 14,0000 1,170963 0,185145

6,7000 4,0000 8,0000 1,114013 0,176141
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Таблиця Б.5 

Середнє значення, стандартне відхилення та стандартна похибка середнього 

прояву антропометричних параметріву FO 

Race=Opillia

Variable

Mean Minimum Maximum Std.Dev. Standard
Error

Height

Body length

Shoulder width

Foot length

Palm length

Hand length

Leg length

Circumference of the head

Longitudinal head diameter

Transverse head diameter

Height of the forehead

Height of face

Zygomatic diameter

Upper face width

Average face width

Biogenial widh

Nose height

166,5250 155,0000 178,0000 5,168879 0,817271

55,4500 48,0000 62,0000 2,352849 0,372018

40,7750 36,0000 46,0000 2,805558 0,443598

24,1000 21,0000 28,0000 1,645507 0,260177

17,8000 16,0000 19,0000 0,890117 0,140740

72,9000 68,0000 80,0000 3,093003 0,489047

83,2500 71,0000 92,0000 5,732275 0,906352

55,8000 53,0000 61,0000 1,950674 0,308429

18,5250 17,0000 20,0000 0,846940 0,133913

15,0500 13,5000 18,0000 1,054903 0,166795

6,8000 4,0000 8,0000 0,860828 0,136109

11,0000 9,0000 13,0000 0,776250 0,122736

13,4625 12,0000 14,0000 0,624166 0,098689

10,9375 8,0000 12,0000 0,994778 0,157288

6,4625 4,0000 8,0000 0,963351 0,152319

10,9875 9,0000 14,0000 1,232506 0,194876

5,9875 5,0000 8,0000 0,729309 0,115314
 

Таблиця Б.6 

Середнє значення, стандартне відхилення та стандартна похибка середнього 

прояву антропометричних параметріву FP 

Race=Pokuttia

Variable

Mean Minimum Maximum Std.Dev. Standard
Error

Height

Body length

Shoulder width

Foot length

Palm length

Hand length

Leg length

Circumference of the head

Longitudinal head diameter

Transverse head diameter

Height of the forehead

Height of face

Zygomatic diameter

Upper face width

Average face width

Biogenial widh

Nose height

162,0000 150,0000 175,0000 5,378018 0,850339

54,7750 51,0000 56,0000 1,229707 0,194434

39,9000 36,0000 44,0000 3,119829 0,493288

24,0750 21,0000 26,0000 1,351874 0,213750

17,4500 16,0000 19,0000 0,807020 0,127601

71,6875 66,0000 78,0000 2,719086 0,429925

78,6250 71,0000 90,0000 5,062114 0,800391

56,0875 54,0000 59,0000 1,376951 0,217715

18,4875 17,0000 20,0000 0,828092 0,130933

15,2125 13,5000 16,5000 0,732816 0,115868

6,5625 4,0000 8,0000 0,885695 0,140041

11,6750 11,0000 14,0000 0,772525 0,122147

11,9875 10,0000 14,0000 1,009490 0,159614

10,3750 8,0000 12,0000 1,394816 0,220540

6,2875 5,0000 7,0000 0,553399 0,087500

10,2250 9,0000 13,0000 0,831665 0,131498

5,4000 4,0000 8,0000 0,690596 0,109193
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Таблиця Б.7 

Середнє значення, стандартне відхилення та стандартна похибка середнього 

прояву антропометричних параметріву FC 
Race=Control

Variable

Mean Minimum Maximum Std.Dev. Standard
Error

Height

Body length

Shoulder width

Foot length

Palm length

Hand length

Leg length

Circumference of the head

Longitudinal head diameter

Transverse head diameter

Height of the forehead

Height of face

Zygomatic diameter

Upper face width

Average face width

Biogenial widh

Nose height

166,8500 157,0000 174,0000 5,111826 0,808251

51,5750 44,0000 56,0000 2,960314 0,468067

39,7250 36,0000 44,0000 2,298132 0,363367

24,5500 23,0000 26,0000 0,782829 0,123776

18,2250 17,0000 19,0000 0,669385 0,105839

72,8750 68,0000 77,0000 2,374410 0,375427

83,4250 74,0000 90,0000 4,749561 0,750972

58,0000 54,0000 62,0000 1,881080 0,297425

18,6625 17,0000 20,0000 0,795722 0,125815

14,3375 13,5000 16,0000 0,663977 0,104984

6,8375 4,0000 8,0000 0,901477 0,142536

10,9625 9,0000 13,5000 1,257732 0,198865

12,1875 11,0000 14,0000 0,685823 0,108438

10,5875 8,0000 12,0000 1,159617 0,183352

5,7500 4,0000 7,0000 0,980581 0,155043

10,1500 9,0000 12,0000 0,863802 0,136579

5,6000 4,0000 8,0000 0,968742 0,153172
 

Таблиця Б.8 

Середнє значення, стандартне відхилення та стандартна похибка середнього прояву 

антропометричних параметрів чоловіків у генералізованій вибірці 
All Groups

Variable

Mean Minimum Maximum Std.Dev. Standard
Error

Height

Body length

Shoulder width

Foot length

Palm length

Hand length

Leg length

Circumference of the head

Longitudinal head diameter

Transverse head diameter

Height of the forehead

Height of face

Zygomatic diameter

Upper face width

Average face width

Biogenial widh

Nose height

175,5875 155,0000 197,0000 7,325705 0,472872

59,3250 49,0000 65,0000 3,495754 0,225650

46,6542 40,0000 57,0000 4,142996 0,267429

28,1333 25,0000 32,0000 1,463265 0,094453

19,4542 18,0000 21,5000 1,074614 0,069366

77,2417 69,0000 86,0000 4,233747 0,273287

93,7917 76,0000 114,0000 7,232419 0,466851

59,5708 55,0000 64,0000 2,201935 0,142134

19,2250 17,5000 22,0000 0,966705 0,062401

16,4604 13,5000 20,0000 1,628555 0,105123

6,8417 5,0000 8,0000 0,950629 0,061363

11,7896 10,0000 14,5000 0,996067 0,064296

12,8271 11,0000 14,0000 0,908062 0,058615

11,0979 8,0000 13,0000 1,009265 0,065148

6,6437 5,0000 8,0000 1,067376 0,068899

11,0354 9,0000 14,0000 1,133272 0,073152

6,3396 5,0000 8,0000 0,788447 0,050894
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Таблиця Б.9 

Середнє значення, стандартне відхилення та стандартна похибка середнього 

прояву антропометричних параметріву MH 

Race=Hutsul

Variable

Mean Minimum Maximum Std.Dev. Standard
Error

Height

Body length

Shoulder width

Foot length

Palm length

Hand length

Leg length

Circumference of the head

Longitudinal head diameter

Transverse head diameter

Height of the forehead

Height of face

Zygomatic diameter

Upper face width

Average face width

Biogenial widh

Nose height

175,4500 160,0000 197,0000 7,880355 1,245994

60,4500 54,0000 62,0000 2,147748 0,339589

46,3750 40,0000 56,0000 3,978709 0,629089

28,0000 25,0000 32,0000 1,484967 0,234794

19,5000 18,0000 21,5000 1,149136 0,181694

77,1250 69,0000 86,0000 4,421321 0,699072

93,7250 77,0000 114,0000 7,527684 1,190231

60,6000 56,0000 63,0000 1,736486 0,274563

19,1250 18,0000 22,0000 1,017476 0,160877

17,2875 14,5000 20,0000 1,239766 0,196024

6,8875 5,0000 8,0000 0,916288 0,144878

12,3875 11,0000 14,0000 0,820315 0,129703

12,4000 11,0000 14,0000 0,810191 0,128103

10,9500 8,0000 13,0000 1,131144 0,178850

6,9125 5,0000 8,0000 1,154076 0,182475

11,2875 9,0000 13,0000 1,285459 0,203249

6,3875 5,5000 8,0000 0,604338 0,095554
 

 

Таблиця Б.10 

Середнє значення, стандартне відхилення та стандартна похибка середнього 

прояву антропометричних параметріву MB 

Race=Boiko

Variable

Mean Minimum Maximum Std.Dev. Standard
Error

Height

Body length

Shoulder width

Foot length

Palm length

Hand length

Leg length

Circumference of the head

Longitudinal head diameter

Transverse head diameter

Height of the forehead

Height of face

Zygomatic diameter

Upper face width

Average face width

Biogenial widh

Nose height

177,2000 165,0000 194,0000 7,125973 1,126715

61,0250 55,0000 65,0000 2,142219 0,338715

47,2500 40,0000 57,0000 4,295197 0,679130

28,4250 26,0000 31,0000 1,393897 0,220394

19,5000 18,0000 21,0000 1,062170 0,167944

77,8000 70,0000 85,0000 3,903976 0,617273

94,5750 79,0000 111,0000 6,823367 1,078869

57,8250 55,0000 61,0000 1,375379 0,217466

19,1875 17,5000 21,0000 1,017082 0,160815

16,1625 13,5000 19,0000 1,460539 0,230931

7,0750 5,0000 8,0000 0,858965 0,135814

11,0500 10,0000 12,0000 0,450071 0,071163

13,5875 12,0000 14,0000 0,553399 0,087500

11,2000 9,0000 12,0000 0,939176 0,148497

6,3500 5,0000 8,0000 1,069388 0,169085

11,0250 9,0000 13,0000 0,993246 0,157046

6,1375 5,0000 8,0000 0,792493 0,125304
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Таблиця Б.11 

Середнє значення, стандартне відхилення та стандартна похибка середнього 

прояву антропометричних параметріву ML 

Race=Lemko

Variable

Mean Minimum Maximum Std.Dev. Standard
Error

Height

Body length

Shoulder width

Foot length

Palm length

Hand length

Leg length

Circumference of the head

Longitudinal head diameter

Transverse head diameter

Height of the forehead

Height of face

Zygomatic diameter

Upper face width

Average face width

Biogenial widh

Nose height

173,4500 165,0000 187,0000 6,193255 0,979240

54,1750 51,0000 62,0000 3,365645 0,532155

45,6500 41,0000 55,0000 3,866689 0,611377

27,7250 26,0000 31,0000 1,240089 0,196075

19,2375 18,0000 21,0000 1,062095 0,167932

75,9000 70,0000 84,0000 4,106280 0,649260

91,8750 78,0000 107,0000 7,487383 1,183859

61,1250 57,0000 64,0000 1,742199 0,275466

19,3000 18,0000 21,0000 0,875595 0,138444

14,8500 13,5000 19,0000 1,545050 0,244294

6,6250 5,0000 8,0000 1,004796 0,158872

12,3375 11,0000 14,5000 0,936356 0,148051

12,1750 11,0000 14,0000 0,836277 0,132227

10,8875 9,0000 12,0000 0,943857 0,149237

6,5375 5,0000 8,0000 0,956674 0,151263

10,7875 9,0000 13,0000 1,176084 0,185955

6,3750 5,0000 8,0000 0,704837 0,111444
 

ТаблицяБ.12 

Середнє значення, стандартне відхилення та стандартна похибка середнього 

прояву антропометричних параметріву MO 

Race=Opillia

Variable

Mean Minimum Maximum Std.Dev. Standard
Error

Height

Body length

Shoulder width

Foot length

Palm length

Hand length

Leg length

Circumference of the head

Longitudinal head diameter

Transverse head diameter

Height of the forehead

Height of face

Zygomatic diameter

Upper face width

Average face width

Biogenial widh

Nose height

176,8000 165,0000 192,0000 6,775522 1,071304

60,5750 54,0000 62,0000 1,985686 0,313965

47,1250 40,0000 57,0000 4,255841 0,672907

28,4500 26,0000 31,0000 1,466725 0,231910

19,5125 18,0000 21,0000 1,117962 0,176765

77,8500 70,0000 85,0000 3,893123 0,615557

94,9500 79,0000 111,0000 6,751828 1,067558

57,9250 55,0000 61,0000 1,403064 0,221844

19,1750 17,5000 21,0000 1,047280 0,165589

16,5625 13,5000 19,0000 1,464046 0,231486

7,0625 5,0000 8,0000 0,892903 0,141180

11,0500 10,0000 12,0000 0,490944 0,077625

13,5500 12,0000 14,0000 0,552384 0,087340

11,2000 9,0000 12,0000 0,939176 0,148497

6,7125 5,0000 8,0000 1,043217 0,164947

11,1000 9,0000 13,0000 1,075365 0,170030

6,2375 5,0000 8,0000 0,831954 0,131543
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Таблиця Б.13 

Середнє значення, стандартне відхилення та стандартна похибка середнього 

прояву антропометричних параметріву MP 

Race=Pokuttia

Variable

Mean Minimum Maximum Std.Dev. Standard
Error

Height

Body length

Shoulder width

Foot length

Palm length

Hand length

Leg length

Circumference of the head

Longitudinal head diameter

Transverse head diameter

Height of the forehead

Height of face

Zygomatic diameter

Upper face width

Average face width

Biogenial widh

Nose height

174,3750 160,0000 197,0000 8,021406 1,268296

60,1250 54,0000 62,0000 2,243938 0,354798

45,8750 40,0000 56,0000 4,039469 0,638696

27,8250 25,0000 32,0000 1,534016 0,242549

19,3250 18,0000 21,5000 1,222387 0,193276

76,4000 69,0000 86,0000 4,384121 0,693190

93,1000 77,0000 114,0000 7,957580 1,258204

60,5000 56,0000 63,0000 1,839732 0,290887

19,0875 18,0000 22,0000 1,024617 0,162006

17,1625 14,5000 20,0000 1,272931 0,201268

6,8125 5,0000 8,0000 0,997995 0,157797

12,3625 11,0000 14,0000 0,933614 0,147617

12,4750 11,0000 14,0000 0,750641 0,118687

10,9500 8,0000 13,0000 1,131144 0,178850

6,6750 5,0000 8,0000 1,146623 0,181297

11,0250 9,0000 14,0000 1,208676 0,191108

6,4250 5,0000 8,0000 0,738588 0,116781
 

 

ТаблицяБ.14 

Середнє значення, стандартне відхилення та стандартна похибка середнього 

прояву антропометричних параметріву MC 

Race=Control

Variable

Mean Minimum Maximum Std.Dev. Standard
Error

Height

Body length

Shoulder width

Foot length

Palm length

Hand length

Leg length

Circumference of the head

Longitudinal head diameter

Transverse head diameter

Height of the forehead

Height of face

Zygomatic diameter

Upper face width

Average face width

Biogenial widh

Nose height

176,2500 155,0000 186,0000 7,520059 1,189026

59,6000 49,0000 62,0000 3,402865 0,538040

47,6500 40,0000 55,0000 4,264042 0,674204

28,3750 25,0000 31,0000 1,547330 0,244654

19,6500 18,0000 21,0000 0,802240 0,126845

78,3750 69,0000 84,0000 4,383463 0,693086

94,5250 76,0000 108,0000 6,748172 1,066980

59,4500 55,0000 64,0000 2,459414 0,388868

19,4750 18,0000 21,0000 0,800240 0,126529

16,7375 14,0000 19,0000 1,544168 0,244154

6,5875 5,0000 8,0000 0,966672 0,152844

11,5500 10,0000 14,0000 1,011473 0,159928

12,7750 11,0000 14,0000 0,800240 0,126529

11,4000 9,0000 13,0000 0,907236 0,143447

6,6750 5,0000 8,0000 1,003519 0,158670

10,9875 9,0000 13,0000 1,046897 0,165529

6,4750 5,0000 8,0000 0,999679 0,158063
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Додаток В 

АНКЕТА №____ 

П.І.Б.________________________________________________________ 

Рік народження____________   Вік _________років 

          Етнорасова належність_________________________________________ 

Стать________________________________________________________ 

АНТРОПОСКОПІЧНІ ПАРАМЕТРИ: 

Колір шкіри: білий, жовтий, коричнево-жовтий, коричнево-чорний, 

чорно-фіолетовий __________________________________________________ 

Колір волосся: чорне, коричневе, темно-русяве, світло-русяве, 

руде______________________________________________________________ 

Характер волосся: пряме, хвилясте, кучеряве _____________________ 

Форма обличчя: кругла, овальна, прямокутна, трикутна, ромбоподібна 

 

Риси обличчя: середні, крупні, 

дрібні_____________________________________________________________ 

 

Лоб: висота (середній, високий, низький), ширина (середній, широкий 

вузький нахил (вертикальний, відхилений уперед, відхилений назад) 

Лобні бугри: середні, малі, великі 

Очі: чорні, темно-карі, світло-карі, блакитні, зелені, сірі, сіро-блакитні, 

сині, змішаного кольору_____________________________________________ 

Розріз очей:мигдалеподібний, овальний, круглий, трикутний, 

щілиноподібний, сегментоподібний, типу рокетки, серпоподібний, з 

епікантусом _______________________________________________________ 

Ніс:широкий, вузький, плаский__________________________________ 

Губи: широкі, вузькі, середні ___________________________________ 

Вилиці: виступаючі (так, ні) 

Нижня щелепа: виступає допереду (так, ні) 
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Продовж. дод. В 

АНТРОПОМЕТРИЧНІ ПАРАМЕТРИ: 

Зріст________см  

Довжина тулуба__________см 

Ширина плечей__________см 

Довжина стопи__________см 

Довжина долоні__________см 

Довжина руки________см 

Довжина ноги________см 

Окружність голови_______см 

Поздовжній діаметр голови_________см 

Поперечний діаметр голови_________см 

Висота лоба_______см 

Висота обличчя_______см 

Виличний діаметр________см 

Верхня ширина обличчя______см 

Середня ширина обличчя_______см 

Бігоніальна ширина_________см 

Висота носа______________см 
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Додаток Д 

Дакатилокарта №___ 

ПІБ_______________________________________________________________________________________ 

Вік________________________________Стать Ч Ж  Етнорасова належність_______________________ 

Ліва рука. Середня фаланга. 

Ліва рука.Середня 

фаланга. 
І палець ІІ палець ІІІ палець ІV 

палець 

V палець 

Тип узора Прямий (S) 

З нахилом (L) 

Серп дистальний (Hd) 

Серп проксимальний (Hp) 

Дуга дистальна (Ad) 

Дуга проксимальна (Apn) 

Дистальна дуга/з нахилом (LAD) 

Проксимальна дуга/з нахилом 

(ApL) 

Подвійна дуга (DaN) 

Подвійна дуга/з нахилом (DaL) 

Хвилі (V) 

Подвійний серп (Dh) 

Серпоподібна дуга (Ah) 

Пероподібний (F) 

Закритий (Cl) 

Дистальний кут (NdN) 

Проксимальний кут (Np) 

Подвійний кут (Dn) 

Дистальна дуга/кут (NdAd) 

Проксимальна дуга/кут (ApNp) 

Випадковий (AC) 

S 

L 

Hd 

Hp 

Ad 

Apn 

LAD 

ApL 

DaN 

DaL 

V 

Dh 

Ah 

F 

Cl 

NdN 

Np 

Dn 

NdAd 

ApNp 

AC 

S 

L 

Hd 

Hp 

Ad 

Apn 

LAD 

ApL 

DaN 

DaL 

V 

Dh 

Ah 

F 

Cl 

NdN 

Np 

Dn 

NdAd 

ApNp 

AC 

S 

L 

Hd 

Hp 

Ad 

Apn 

LAD 

ApL 

DaN 

DaL 

V 

Dh 

Ah 

F 

Cl 

NdN 

Np 

Dn 

NdAd 

ApNp 

AC 

S 

L 

Hd 

Hp 

Ad 

Apn 

LAD 

ApL 

DaN 

DaL 

V 

Dh 

Ah 

F 

Cl 

NdN 

Np 

Dn 

NdAd 

ApNp 

AC 

Гребінцевий 

рахунок 

U 

R 
U 

R 
U 

R 
U 

R 
U 

R 
Співвідношення U 

до R 
     

Ліва рука. Проксимальна фаланга. 

Ліва рука.Середня 

фаланга. 
І палець ІІ 

палець 

ІІІ 

палець 

ІV 

палець 

V палець 

Тип узора Прямий (S) 

З нахилом (L) 

Серп дистальний (Hd) 

Серп проксимальний (Hp) 

Дуга дистальна (Ad) 

Дуга проксимальна (Apn) 

Дистальна дуга/з нахилом (LAD) 

Проксимальна дуга/з нахилом 

(ApL) 

Подвійна дуга (DaN) 

Подвійна дуга/з нахилом (DaL) 

Хвилі (V) 

Подвійний серп (Dh) 

Серпоподібна дуга (Ah) 

Пероподібний (F) 

Закритий (Cl) 

Дистальний кут (NdN) 

Проксимальний кут (Np) 

Подвійний кут (Dn) 

Дистальна дуга/кут (NdAd) 

Проксимальна дуга/кут (ApNp) 

Випадковий (AC) 

S 

L 

Hd 

Hp 

Ad 

Apn 

LAD 

ApL 

DaN 

DaL 

V 

Dh 

Ah 

F 

Cl 

NdN 

Np 

Dn 

NdAd 

ApNp 

AC 

S 

L 

Hd 

Hp 

Ad 

Apn 

LAD 

ApL 

DaN 

DaL 

V 

Dh 

Ah 

F 

Cl 

NdN 

Np 

Dn 

NdAd 

ApNp 

AC 

S 

L 

Hd 

Hp 

Ad 

Apn 

LAD 

ApL 

DaN 

DaL 

V 

Dh 

Ah 

F 

Cl 

NdN 

Np 

Dn 

NdAd 

ApNp 

AC 

S 

L 

Hd 

Hp 

Ad 

Apn 

LAD 

ApL 

DaN 

DaL 

V 

Dh 

Ah 

F 

Cl 

NdN 

Np 

Dn 

NdAd 

ApNp 

AC 

Гребінцевий 

рахунок 

U 

R 
U 

R 
U 

R 
U 

R 
U 

R 
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Співвідношення 

Співвідношення U 

до R 

     

Права рука. Середня фаланга. 

Ліва рука.Середня 

фаланга. 
І палець ІІ палець ІІІ палець ІV 

палець 

V палець 

Тип узора Прямий (S) 

З нахилом (L) 

Серп дистальний (Hd) 

Серп проксимальний (Hp) 

Дуга дистальна (Ad) 

Дуга проксимальна (Apn) 

Дистальна дуга/з нахилом (LAD) 

Проксимальна дуга/з нахилом 

(ApL) 

Подвійна дуга (DaN) 

Подвійна дуга/з нахилом (DaL) 

Хвилі (V) 

Подвійний серп (Dh) 

Серпоподібна дуга (Ah) 

Пероподібний (F) 

Закритий (Cl) 

Дистальний кут (NdN) 

Проксимальний кут (Np) 

Подвійний кут (Dn) 

Дистальна дуга/кут (NdAd) 

Проксимальна дуга/кут (ApNp) 

Випадковий (AC) 

S 

L 

Hd 

Hp 

Ad 

Apn 

LAD 

ApL 

DaN 

DaL 

V 

Dh 

Ah 

F 

Cl 

NdN 

Np 

Dn 

NdAd 

ApNp 

AC 

S 

L 

Hd 

Hp 

Ad 

Apn 

LAD 

ApL 

DaN 

DaL 

V 

Dh 

Ah 

F 

Cl 

NdN 

Np 

Dn 

NdAd 

ApNp 

AC 

S 

L 

Hd 

Hp 

Ad 

Apn 

LAD 

ApL 

DaN 

DaL 

V 

Dh 

Ah 

F 

Cl 

NdN 

Np 

Dn 

NdAd 

ApNp 

AC 

S 

L 

Hd 

Hp 

Ad 

Apn 

LAD 

ApL 

DaN 

DaL 

V 

Dh 

Ah 

F 

Cl 

NdN 

Np 

Dn 

NdAd 

ApNp 

AC 

Гребінцевий 

рахунок 

U 

R 
U 

R 
U 

R 
U 

R 
U 

R 
Співвідношення U 

до R 
     

Права рука. Проксимальна фаланга. 

Ліва рука.Середня 

фаланга. 
І палець ІІ палець ІІІ палець ІV 

палець 

V палець 

Тип узора Прямий (S) 

З нахилом (L) 

Серп дистальний (Hd) 

Серп проксимальний (Hp) 

Дуга дистальна (Ad) 

Дуга проксимальна (Apn) 

Дистальна дуга/з нахилом (LAD) 

Проксимальна дуга/з нахилом 

(ApL) 

Подвійна дуга (DaN) 

Подвійна дуга/з нахилом (DaL) 

Хвилі (V) 

Подвійний серп (Dh) 

Серпоподібна дуга (Ah) 

Пероподібний (F) 

Закритий (Cl) 

Дистальний кут (NdN) 

Проксимальний кут (Np) 

Подвійний кут (Dn) 

Дистальна дуга/кут (NdAd) 

Проксимальна дуга/кут (ApNp) 

Випадковий (AC) 

S 

L 

Hd 

Hp 

Ad 

Apn 

LAD 

ApL 

DaN 

DaL 

V 

Dh 

Ah 

F 

Cl 

NdN 

Np 

Dn 

NdAd 

ApNp 

AC 

S 

L 

Hd 

Hp 

Ad 

Apn 

LAD 

ApL 

DaN 

DaL 

V 

Dh 

Ah 

F 

Cl 

NdN 

Np 

Dn 

NdAd 

ApNp 

AC 

S 

L 

Hd 

Hp 

Ad 

Apn 

LAD 

ApL 

DaN 

DaL 

V 

Dh 

Ah 

F 

Cl 

NdN 

Np 

Dn 

NdAd 

ApNp 

AC 

S 

L 

Hd 

Hp 

Ad 

Apn 

LAD 

ApL 

DaN 

DaL 

V 

Dh 

Ah 

F 

Cl 

NdN 

Np 

Dn 

NdAd 

ApNp 

AC 

Гребінцевий 

рахунок 

U 

R 
U 

R 
U 

R 
U 

R 
U 

R 
Співвідношення 

Співвідношення U 

до R 
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Додаток Ж 
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Додаток Ж.1 

 

 



248 

Додаток Ж.2 
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Додаток Ж.3 
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Додаток Ж.4 
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Додаток Ж.5 
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Додаток Ж.6 
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Додаток Ж.7 
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Додаток Ж.8 
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ДодатокЖ.9
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Додаток Ж.9 (продовж.) 
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Додаток Ж.10 
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Додаток Ж.11 
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ДОДАТОК З 

DFP 

Dermatoglyphics For Prediction 

1. Головний клас програми 
package dfp; 

import javafx.application.Application; 

import javafx.fxml.FXMLLoader; 

import javafx.scene.Parent; 

import javafx.scene.Scene; 

import javafx.scene.layout.GridPane; 

import javafx.stage.Modality; 

import javafx.stage.Stage; 

public class Main extends Application { 

    @Override 

    public void start(Stage rootStage) throws Exception{ 

        rootStage.setTitle("Dermatoglyphics for Prediction DFPv1.0.8 "); 

        Parent root = FXMLLoader.load(getClass().getResource("RootStageWindow.fxml")); 

        rootStage.setResizable(false); 

        rootStage.setScene(new Scene(root, 608, 408)); 

        rootStage.show(); 

    } 

    public static void showDFPStage () throws Exception{ 

        FXMLLoader loader = new FXMLLoader(); 

        loader.setLocation(Main.class.getResource("DFP.fxml")); 

        GridPane resultPane = loader.load(); 

        Stage DFPStageStage = new Stage(); 

        DFPStageStage.initModality(Modality.WINDOW_MODAL); 

        DFPStageStage.setTitle("Dermatoglyphics for Prediction "); 

        DFPStageStage.setScene(new Scene(resultPane, 888, 555)); 

        DFPStageStage.show(); 

    } 
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    public static void showresultStage () throws Exception{ 

        FXMLLoader loader = new FXMLLoader(); 

        loader.setLocation(Main.class.getResource("resultWindow.fxml")); 

        GridPane resultPane = loader.load(); 

        Stage resultStage = new Stage(); 

        resultStage.initModality(Modality.WINDOW_MODAL); 

        resultStage.setTitle("Dermatoglyphics for Prediction result "); 

        resultStage.setScene(new Scene(resultPane, 700, 500)); 

        resultStage.showAndWait(); 

    } 

    public static void showInstructionStage () throws Exception{ 

        FXMLLoader loader = new FXMLLoader(); 

        loader.setLocation(Main.class.getResource("InstructionStageWindow.fxml")); 

        GridPane resultPane = loader.load(); 

        Stage resultStage = new Stage(); 

        resultStage.initModality(Modality.WINDOW_MODAL); 

        resultStage.setTitle("Dermatoglyphics for Prediction Instruction "); 

        resultStage.setScene(new Scene(resultPane, 801, 500)); 

        resultStage.showAndWait(); 

    } 

    public static void main(String[] args) { 

        launch(args); 

    } 

} 

 

2. Контроллер 
package dfp; 

import com.jfoenix.controls.*; 

import com.jfoenix.validation.NumberValidator; 

import javafx.beans.value.ChangeListener; 

import javafx.beans.value.ObservableValue; 
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import javafx.collections.FXCollections; 

import javafx.event.ActionEvent; 

import javafx.event.EventHandler; 

import javafx.fxml.FXML; 

import javafx.fxml.Initializable; 

import javafx.scene.control.ChoiceBox; 

import javafx.scene.layout.StackPane; 

import javafx.scene.text.Font; 

import javafx.scene.text.Text; 

import java.net.URL; 

import java.text.DecimalFormat; 

import java.util.ResourceBundle; 

public class Controller implements Initializable{ 

    String [] choiceBoxDerm1ListArr = new String[] {"A", "LU", "LR", "W", "LW","select"}; 

    String [] choiceBoxDerm2ListArr = new String[] {"A", "LU", "LR", "W", "LW","select"}; 

    String [] choiceBoxDerm3ListArr = new String[] {"A", "LU", "LR", "W", "LW","select"}; 

    String [] choiceBoxDerm4ListArr = new String[] {"A", "LU", "LR", "W", "LW","select"}; 

    String [] choiceBoxDerm5ListArr = new String[] {"A", "LU", "LR", "W", "LW","select"}; 

    //RIGHT 

    String [] choiceBoxDerm1ListArrR = new String[] {"A", "LU", "LR", "W", "LW","select"}; 

    String [] choiceBoxDerm2ListArrR = new String[] {"A", "LU", "LR", "W", "LW","select"}; 

    String [] choiceBoxDerm3ListArrR = new String[] {"A", "LU", "LR", "W", "LW","select"}; 

    String [] choiceBoxDerm4ListArrR = new String[] {"A", "LU", "LR", "W", "LW","select"}; 

    String [] choiceBoxDerm5ListArrR = new String[] {"A", "LU", "LR", "W", "LW","select"}; 

    //ChoiceBoxString 

    String choiceBoxField1S; 

    String choiceBoxField2S; 

    String choiceBoxField3S; 

    String choiceBoxField4S; 

    String choiceBoxField5S; 

            //RIGHT 
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    String choiceBoxField1SR; 

    String choiceBoxField2SR; 

    String choiceBoxField3SR; 

    String choiceBoxField4SR; 

    String choiceBoxField5SR; 

    //ChoiceBoxDouble 

    double choiceBoxField1D; 

    double choiceBoxField2D; 

    double choiceBoxField3D; 

    double choiceBoxField4D; 

    double choiceBoxField5D; 

            //RIGHT 

    double choiceBoxField1DR; 

    double choiceBoxField2DR; 

    double choiceBoxField3DR; 

    double choiceBoxField4DR; 

    double choiceBoxField5DR; 

    //TextFieldDouble 

    double textField1D; 

    double textField2D; 

    double textField3D; 

    double textField4D; 

    double textField5D; 

    double textField6D; 

    double textField7D; 

            //RIGHT 

    double textField1DR; 

    double textField2DR; 

    double textField3DR; 

    double textField4DR; 

    double textField5DR; 
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    double textField6DR; 

    double textField7DR; 

    //Arr ALL DATA 

    double[] inputDateArr = new double[24]; 

    //Arr ALL HAND 

    double[] inputDateArrAllHAND = new double[10]; 

    //String Results 

    public static String textRace; 

    public static String textProc; 

    public static String textRaceALLHAND; 

    public static String textProcALLHAND; 

    String pattern = "##0.00"; 

    DecimalFormat decimalFormat = new DecimalFormat(pattern); 

    @FXML 

    private JFXTextField textField1; 

    @FXML 

    private JFXTextField textField2; 

    @FXML 

    private JFXTextField textField3; 

    @FXML 

    private JFXTextField textField4; 

    @FXML 

    private JFXTextField textField5; 

    @FXML 

    private JFXTextField textField6; 

    @FXML 

    private JFXTextField textField7; 

    //RIGHT 

    @FXML 

    private JFXTextField textField1R; 

            { 
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                choiceBoxField4D = choiceBoxField4D + 20; 

            } else  if (choiceBoxField4S.equals("W")) 

            { 

                choiceBoxField4D = choiceBoxField4D + 20; 

            } else  if (choiceBoxField5S.equals("W")) 

            { 

                choiceBoxField4D = choiceBoxField4D + 20; 

            } 

            if (choiceBoxField1S.equals("LW")) 

            { 

                choiceBoxField5D = choiceBoxField5D + 20; 

            } else  if (choiceBoxField2S.equals("LW")) 

            { 

                choiceBoxField5D = choiceBoxField5D + 20; 

            } else  if (choiceBoxField3S.equals("LW")) 

            { 

                choiceBoxField5D = choiceBoxField5D + 20; 

            } else  if (choiceBoxField4S.equals("LW")) 

            { 

                choiceBoxField5D = choiceBoxField5D + 20; 

            } else  if (choiceBoxField5S.equals("LW")) 

            { 

                choiceBoxField5D = choiceBoxField5D + 20; 

            } 

           //RIGHT 

            if (choiceBoxField1SR.equals("A")) 

            { 

                choiceBoxField1DR = choiceBoxField1DR + 20; 

            } else  if (choiceBoxField2SR.equals("A")) 

            { 

                choiceBoxField1DR = choiceBoxField1DR + 20; 
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            } else  if (choiceBoxField3SR.equals("A")) 

            { 

                choiceBoxField1DR = choiceBoxField1DR + 20; 

            } else  if (choiceBoxField4SR.equals("A")) 

            { 

                choiceBoxField1DR = choiceBoxField1DR + 20; 

            } else  if (choiceBoxField5SR.equals("A")) 

            { 

                choiceBoxField1DR = choiceBoxField1DR + 20; 

            } 

            if (choiceBoxField1SR.equals("LU")) 

            { 

                choiceBoxField2DR = choiceBoxField2DR + 20; 

            } else  if (choiceBoxField2SR.equals("LU")) 

            { 

    @FXML 

    private ChoiceBox choiceBoxDerm1; 

    @FXML 

    private ChoiceBox choiceBoxDerm2; 

    @FXML 

    private ChoiceBox choiceBoxDerm3; 

    @FXML 

    private ChoiceBox choiceBoxDerm4; 

    @FXML 

    private ChoiceBox choiceBoxDerm5; 

    //RIGHT 

    @FXML 

    private ChoiceBox choiceBoxDerm1R; 

    @FXML 

    private ChoiceBox choiceBoxDerm2R; 

    @FXML 
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    private ChoiceBox choiceBoxDerm3R; 

    @FXML 

    private ChoiceBox choiceBoxDerm4R; 

    @FXML 

    private ChoiceBox choiceBoxDerm5R; 

    @Override 

    public void initialize(URL location, ResourceBundle resources) { 

        NumberValidator numberValidator1 = new NumberValidator(); 

        textField1.getValidators().addAll(numberValidator1); 

        numberValidator1.setMessage("!Only numbers"); 

        textField1.focusedProperty().addListener(new ChangeListener<Boolean>() { 

            @Override 

            public void changed(ObservableValue<? extends Boolean> observable, Boolean oldValue, Boolean 
newValue) { 

                if (!newValue) 

                { 

                    textField1.validate(); 

                } 

            } 

        }); 

       NumberValidator numberValidator2 = new NumberValidator(); 

        textField2.getValidators().addAll(numberValidator2); 

        numberValidator2.setMessage("!Only numbers"); 

        textField2.focusedProperty().addListener(new ChangeListener<Boolean>() { 

            @Override 

            public void changed(ObservableValue<? extends Boolean> observable, Boolean oldValue, Boolean 
newValue) { 

                if (!newValue) 

                { 

                    textField2.validate(); 

                } 

            } 
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        }); 

        NumberValidator numberValidator3 = new NumberValidator(); 

        textField3.getValidators().addAll(numberValidator3); 

        numberValidator3.setMessage("!Only numbers"); 

        textField3.focusedProperty().addListener(new ChangeListener<Boolean>() { 

            @Override 

            public void changed(ObservableValue<? extends Boolean> observable, Boolean oldValue, Boolean 
newValue) { 

                if (!newValue) 

                { 

                    textField3.validate(); 

                } 

            } 

        }); 

        NumberValidator numberValidator4 = new NumberValidator(); 

        textField4.getValidators().addAll(numberValidator4); 

        numberValidator4.setMessage("!Only numbers"); 

        textField4.focusedProperty().addListener(new ChangeListener<Boolean>() { 

            @Override 

            public void changed(ObservableValue<? extends Boolean> observable, Boolean oldValue, Boolean 
newValue) { 

                if (!newValue) 

                { 

                    textField4.validate(); 

                } 

            } 

        }); 

        NumberValidator numberValidator5 = new NumberValidator(); 

        textField5.getValidators().addAll(numberValidator5); 

        numberValidator5.setMessage("!Only numbers"); 

        textField5.focusedProperty().addListener(new ChangeListener<Boolean>() { 

            @Override 
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            public void changed(ObservableValue<? extends Boolean> observable, Boolean oldValue, Boolean 
newValue) { 

                if (!newValue) 

                { 

                    textField5.validate(); 

                } 

            } 

        }); 

        NumberValidator numberValidator6 = new NumberValidator(); 

        textField6.getValidators().addAll(numberValidator6); 

        numberValidator6.setMessage("!Only numbers"); 

        textField6.focusedProperty().addListener(new ChangeListener<Boolean>() { 

            @Override 

            public void changed(ObservableValue<? extends Boolean> observable, Boolean oldValue, Boolean 
newValue) { 

                if (!newValue) 

                { 

                    textField6.validate(); 

                } 

            } 

        }); 

 

        NumberValidator numberValidator7 = new NumberValidator(); 

        textField7.getValidators().addAll(numberValidator7); 

        numberValidator7.setMessage("!Only numbers"); 

        textField7.focusedProperty().addListener(new ChangeListener<Boolean>() { 

            @Override 

            public void changed(ObservableValue<? extends Boolean> observable, Boolean oldValue, Boolean 
newValue) { 

                if (!newValue) 

                { 

                    textField7.validate(); 
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                } 

            } 

        }); 

//RIGHT 

                if (!newValue) 

                { 

                    textField5R.validate(); 

                } 

            } 

        }); 

        NumberValidator numberValidator6R = new NumberValidator(); 

        textField6R.getValidators().addAll(numberValidator6R); 

        numberValidator6R.setMessage("!Only numbers"); 

        textField6R.focusedProperty().addListener(new ChangeListener<Boolean>() { 

            @Override 

            public void changed(ObservableValue<? extends Boolean> observable, Boolean oldValue, Boolean 
newValue) { 

                if (!newValue) 

                { 

                    textField6R.validate(); 

                } 

            } 

        }); 

        NumberValidator numberValidator7R = new NumberValidator(); 

        textField7R.getValidators().addAll(numberValidator7R); 

        numberValidator7R.setMessage("!Only numbers"); 

        textField7R.focusedProperty().addListener(new ChangeListener<Boolean>() { 

            @Override 

            public void changed(ObservableValue<? extends Boolean> observable, Boolean oldValue, Boolean 
newValue) { 

                if (!newValue) 

                { 
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                    textField7R.validate(); 

                } 

            } 

        }); 

        //CHOICEBOX 

        choiceBoxDerm1.setValue("select"); 

        choiceBoxDerm1.setItems(FXCollections.observableArrayList("A", "LU", "LR", "W", "LW","select")); 

        choiceBoxDerm1.getSelectionModel().selectedIndexProperty().addListener( 

                (ObservableValue<? extends Number> ov, Number old_val, Number new_val)-> 

                { 

                    choiceBoxField1S = choiceBoxDerm1ListArr[new_val.intValue()]; 

                    System.out.println("ChoiceBox1 = " + choiceBoxDerm1ListArr[new_val.intValue()]); 

                } 

        ); 

        choiceBoxDerm2.setValue("select"); 

        choiceBoxDerm2.setItems(FXCollections.observableArrayList("A", "LU", "LR", "W", "LW","select")); 

        choiceBoxDerm2.getSelectionModel().selectedIndexProperty().addListener( 

                (ObservableValue<? extends Number> ov, Number old_val, Number new_val)-> 

                { 

                    choiceBoxField2S = choiceBoxDerm2ListArr[new_val.intValue()]; 

                    System.out.println("ChoiceBox2 = " + choiceBoxDerm2ListArr[new_val.intValue()]); 

                } 

        ); 

        choiceBoxDerm3.setValue("select"); 

        choiceBoxDerm3.setItems(FXCollections.observableArrayList("A", "LU", "LR", "W", "LW","select")); 

        choiceBoxDerm3.getSelectionModel().selectedIndexProperty().addListener( 

                } 

        ); 

        choiceBoxDerm5R.setValue("select"); 

        choiceBoxDerm5R.setItems(FXCollections.observableArrayList("A", "LU", "LR", "W", "LW","select")); 

        choiceBoxDerm5R.getSelectionModel().selectedIndexProperty().addListener( 
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                (ObservableValue<? extends Number> ov, Number old_val, Number new_val)-> 

                { 

                    choiceBoxField5SR = choiceBoxDerm5ListArrR[new_val.intValue()]; 

                    System.out.println("ChoiceBox5R = " + choiceBoxDerm5ListArrR[new_val.intValue()]); 

                } 

        ); 

    } 

} 

3. Клас з нейромережею для опрацювання даних з пальців обох рук 
 
package dfp; 
 
import java.text.DecimalFormat; 
 
public class NeuralNetAllHand { 
 
    String stringResultPredCatALLHAND; 
    String stringResultConfLevelALLHAND; 
 
    String pattern = "##0.00"; 
    DecimalFormat decimalFormat = new DecimalFormat(pattern); 
 
    public  void __NeuralEthnic_MLP_10_30_3( double[] ContInputs ) 
        { 
            int Cont_idx=0; 
            double _Al__ = ContInputs[Cont_idx++]; //Input Variable 
            double _LUl__ = ContInputs[Cont_idx++]; //Input Variable 
            double _LRl__ = ContInputs[Cont_idx++]; //Input Variable 
            double _Wl__ = ContInputs[Cont_idx++]; //Input Variable 
            double _LWl__ = ContInputs[Cont_idx++]; //Input Variable 
            double _Ar__ = ContInputs[Cont_idx++]; //Input Variable 

            for(int __statist_col=0;__statist_col < __statist_ninputs;__statist_col++) 
            { 
                __statist_hidden[__statist_row]= __statist_hidden[__statist_row] + 
(__statist_i_h_wts[__statist_row][__statist_col]*__statist_inputs[__statist_col]); 
            } 
            
_statist_hidden[__statist_row]=__statist_hidden[__statist_row]+__statist_hidden_bias[__statist_row]; 
        } 
        for(int __statist_row=0;__statist_row < __statist_nhidden;__statist_row++) 
        { 
            if(__statist_hidden[__statist_row]>100.0) 
            { 
                __statist_hidden[__statist_row] = 1.0; 
            } 
            else 
            { 
                if(__statist_hidden[__statist_row]<-100.0) 
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                { 
                    __statist_hidden[__statist_row] = 0.0; 
                } 
                else 
                { 
                    __statist_hidden[__statist_row] = 1.0/(1.0+Math.exp(-__statist_hidden[__statist_row])); 
                } 
            } 
        } 
 
        int __statist_noutputs=3; 
    /*Compute feed forward signals from hidden layer to output layer*/ 
        for(int __statist_row2=0;__statist_row2 < __statist_noutputs;__statist_row2++) 
        { 
            __statist_outputs[__statist_row2]=0.0; 
            for(int __statist_col2=0;__statist_col2 < __statist_nhidden;__statist_col2++) 
            { 
                __statist_outputs[__statist_row2]= __statist_outputs[__statist_row2] + 
(__statist_h_o_wts[__statist_row2][__statist_col2]*__statist_hidden[__statist_col2]); 
            } 
            
__statist_outputs[__statist_row2]=__statist_outputs[__statist_row2]+__statist_output_bias[__statist_ro
w2]; 
        } 
        for(int __statist_row=0;__statist_row < __statist_noutputs;__statist_row++) 
        { 
            if(__statist_outputs[__statist_row]>100.0) 
            { 
                __statist_outputs[__statist_row] = 1.0; 
            } 
            else 
            { 
                if(__statist_outputs[__statist_row]<-100.0) 
                { 
                    __statist_outputs[__statist_row] = -1.0; 
                } 
                else 
                { 
                    __statist_outputs[__statist_row] = Math.tanh(__statist_outputs[__statist_row]); 
                } 
            } 
        } 
        double __statist_sum = 0.0; 
        int __statist_mm = 0; 
        for(int __statist_ii=0;__statist_ii < __statist_noutputs;__statist_ii++) 
        { 
            if(__statist_outputs[__statist_ii] > 100) 
            { 
                __statist_outputs[__statist_ii] = 1.0; 
                __statist_mm = __statist_ii; 
                for(int __statist_kk=0;__statist_kk < __statist_noutputs;__statist_kk++) 
                { 
                    if(__statist_kk != __statist_mm) 
                    { 
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                        __statist_outputs[__statist_kk] = 0.0; 
                    } 
                } 
            } 
            else 
            { 
                __statist_outputs[__statist_ii] = Math.exp(__statist_outputs[__statist_ii]); 
            } 
        } 
        for(int __statist_ii=0;__statist_ii < __statist_noutputs;__statist_ii++) 
        { 
            __statist_sum =  __statist_sum + __statist_outputs[__statist_ii]; 
        } 
        for(int __statist_ii=0;__statist_ii < __statist_noutputs;__statist_ii++) 
        { 
            if(__statist_sum >  0) 
            { 
                __statist_outputs[__statist_ii] = __statist_outputs[__statist_ii]/__statist_sum; 
            } 
        } 
        double __statist_ConfLevel=3.0E-300; 
        int __statist_PredIndex=1; 
        for(int __statist_ii=0;__statist_ii < __statist_noutputs;__statist_ii++) 
        { 
            if(__statist_ConfLevel < __statist_outputs[__statist_ii]) 
            { 
                __statist_ConfLevel=__statist_outputs[__statist_ii]; 
                __statist_PredIndex=__statist_ii; 
            } 
        } 
        String __statist_PredCat = __statist_DCats[__statist_PredIndex]; 
        stringResultPredCat = __statist_PredCat; 
        double double1ResultConfLevel = 100 * __statist_ConfLevel; 
        stringResultConfLevel = decimalFormat.format(double1ResultConfLevel); 
        System.out.println(" Predicted Category = " + __statist_PredCat); 
        System.out.println(" Confidence Level = " + __statist_ConfLevel); 
    } 
} 

4. Клас для виведення результатів на екран 
package dfp; 
import javafx.fxml.FXML; 
import javafx.fxml.Initializable; 
import javafx.scene.text.Text; 
 
import java.net.URL; 
import java.util.ResourceBundle; 
public class ControllerResult implements Initializable { 
    @FXML 
    private Text textResult1; 
    @FXML 
    private Text textResult2; 
    @FXML 
    private Text textResult1ALLHAND; 
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    @FXML 
    private Text textResult2ALLHAND; 
    @FXML 
    private Text textResult1LEFTHAND; 
    @FXML 
    private Text textResult2LEFTHAND; 
    @FXML 
    private Text textResult1RIGHTHAND; 
    @FXML 
    private Text textResult2RIGHTHAND; 
   public void setTextResult() { 
        textResult1.setText(Controller.textRace); 
        textResult2.setText(Controller.textProc); 
        if (textResult1.getText().equals("") && textResult2.getText().equals("")) 
        { 
            textResult1.setText("No data"). 
        for(int __statist_ii=0;__statist_ii < __statist_noutputs;__statist_ii++) 

        { 

            if(__statist_outputs[__statist_ii] > 100) 

            { 

                __statist_outputs[__statist_ii] = 1.0; 

                __statist_mm = __statist_ii; 

                for(int __statist_kk=0;__statist_kk < __statist_noutputs;__statist_kk++) 

                { 

                    if(__statist_kk != __statist_mm) 

                    { 

                        __statist_outputs[__statist_kk] = 0.0; 

                    } 

                } 

            } 

            else 

            { 

                __statist_outputs[__statist_ii] = Math.exp(__statist_outputs[__statist_ii]); 

            } 

        } 

        for(int __statist_ii=0;__statist_ii < __statist_noutputs;__statist_ii++) 

        { 

            __statist_sum =  __statist_sum + __statist_outputs[__statist_ii]; 

        } 

        for(int __statist_ii=0;__statist_ii < __statist_noutputs;__statist_ii++) 

        { 

            if(__statist_sum >  0) 

            { 

                __statist_outputs[__statist_ii] = __statist_outputs[__statist_ii]/__statist_sum; 

            } 

        } 

        double __statist_ConfLevel=3.0E-300; 

        int __statist_PredIndex=1; 

        for(int __statist_ii=0;__statist_ii < __statist_noutputs;__statist_ii++) 
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        { 

            if(__statist_ConfLevel < __statist_outputs[__statist_ii]) 

            { 

                __statist_ConfLevel=__statist_outputs[__statist_ii]; 

                __statist_PredIndex=__statist_ii; 

            } 

        } 

        String __statist_PredCat = __statist_DCats[__statist_PredIndex]; 

        stringResultPredCat = __statist_PredCat; 

        double double1ResultConfLevel = 100 * __statist_ConfLevel; 

        stringResultConfLevel = decimalFormat.format(double1ResultConfLevel); 

        System.out.println(" Predicted Category = " + __statist_PredCat); 

        System.out.println(" Confidence Level = " + __statist_ConfLevel); 

    } 

} 

5. Клас для виведення результатів на екран 
package dfp; 

import javafx.fxml.FXML; 

import javafx.fxml.Initializable; 

import javafx.scene.text.Text; 

 

import java.net.URL; 

import java.util.ResourceBundle; 

public class ControllerResult implements Initializable { 

    @FXML 

    private Text textResult1; 

    @FXML 

    private Text textResult2; 

    @FXML 

    private Text textResult1ALLHAND; 

    @FXML 

    private Text textResult2ALLHAND; 

    @FXML 

    private Text textResult1LEFTHAND; 

    @FXML 

    private Text textResult2LEFTHAND; 

    @FXML 

    private Text textResult1RIGHTHAND; 

    @FXML 

    private Text textResult2RIGHTHAND; 

   public void setTextResult() { 

        textResult1.setText(Controller.textRace); 

        textResult2.setText(Controller.textProc); 

        if (textResult1.getText().equals("") && textResult2.getText().equals("")) 

        { 

            textResult1.setText("No data"). 

 


