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Дослідження присвячене дерматогліфічному обґрунтуванню критеріїв 

визначення належності практично здорових чоловіків віком 19-35 років до того 

чи іншого адміністративно-територіального регіону України та зв’язків 

показників пальцевої і долонної дерматогліфіки з показниками особливостей 

особистості. 

Вперше встановлені якісні та кількісні ознаки пальцевої й долонної 

дерматогліфіки практично здорових чоловіків загалом по країні та визначений 

внесок кожного з 5 територіально-адміністративних регіонів України у загальну 

фенотипологічну картину дерматогліфіки чоловічого населення України, які 

відображають становлення регіональних генофондів і внесок кожного з них у 

формування народонаселення України. 

Продемонстровано, що основний генетичний ландшафт чоловічого 

генофонду України, за даними пальцевої дерматогліфіки, формують 

центральний та північний регіони країни, а за даними долонної дерматогліфіки – 

кількісні показники центрального і західного регіонів та якісні показники 

південного і північного регіонів. При цьому встановлено асоціативний зв’язок 

процентного розподілу внеску окремих адміністративно-територіальних регіонів 

у загальну картину пальцевої (але не долонної) дерматогліфіки країни з 

показниками інбридингу, розрахованими за даними Горпинченко М. і 

Атраментовою Л. (2015). 

Також були виявлені особливості дерматогліфіки чоловіків окремо для 

кожного з п’яти адміністративно-територіальних регіонів, що дають змогу 



ідентифікувати регіональну належність особи. Встановлено, що належність 

особи до центрального чи південного регіонів країни описується 22,22 % 

показників пальцевої дерматогліфіки; центрального чи східного – 20,37 %; 

центрального чи західного – 15,74 %; північного чи південного – 17,59 %; 

північного чи західного – 16,67 %; північного чи східного – 15,74 %; західного чи 

східного та південного чи східного – 12,04 % показників. Пальцева 

дерматогліфіка не диференціює адміністративно-територіальні локальні групи 

чоловіків між регіонами: північ і центр та південь і захід. Високу таксономічну 

цінність для внутрішньопопуляційної диференціації локального рівня мають: 

типи візерунків з високою інтенсивністю гребенеутворення та ємність візерунку, 

особливо III і IV пальців правої кисті та I і II пальців лівої кисті. 

Адміністративно-територіальні особливості долонної дерматогліфіки 

чоловіків з регіонів з високою гетерогенністю ознак описуються 20,0 % показників 

у якості критеріїв належності особи до центрального чи східного регіонів; 16,9 % 

показників – до центрального чи північного та північного чи західного; 15,4 % 

показників – до західного чи східного регіонів України. Комплекс ознак долонної 

дерматогліфіки, що відрізняє чоловіків центрального регіону від східного включає 

візерунчастість гіпотенара, тенара, I і II міжпальцевого проміжку, розмір кута dat, 

індекс Каммінса, додатковий вісьовий трирадіус; центрального від північного – 

візерунчастість гіпотенара, тенара та IV міжпальцевого проміжку, розмір кутів 

atb і сtd та гребінцевий рахунок с-d; північного від західного – візерунчастість II 

міжпальцевого проміжку, додатковий вісьовий трирадіус, розмір кута сtd та 

гребінцевий рахунок с-d; західного від східного – візерунчастість гіпотенара, 

додатковий вісьовий трирадіус, розмір кутів atd, atb і dat, довжина відрізка с-t. 

Чоловіки з північного і східного (6,2 % показників), південного і західного 

(6,2 % показників) та південного і східного (7,7 % показників) регіонів України 

демонструють значну спорідненість за ознаками долонної дерматогліфіки. Серед 

ознак долонної дерматогліфіки високу таксономічну цінність для 

внутрішньопопуляційної диференціації регіонів з низькою гетерогенністю мають 

наступні дерматогліфічні комплекси ознак: для північного і східного – 

візерунчастість II між-пальцевого проміжку, додатковий вісьовий трирадіус і 



розмір кута аtd; південного і західного – візерунчатість гіпотенара та 

гребінцевий рахунок a-b; південного і східного – розмір долонних кутів atd і 

dat, довжина відрізка c-t. Загалом серед ознак долонної дерматогліфіки високу 

таксономічну цінність для внутрішньопопуляційної диференціації локального 

рівня мають: локалізація та насиченість долоні візерунками, розмір долонних 

кутів, наявність/відсутність додаткових вісьових трирадіусів, довжина відрізка c-

t, індекс Каммінса. 

Вперше побудовані достовірні дискримінантні моделі приналежності 

практично здорових чоловіків до певного адміністративно-територіального 

регіону України в залежності від особливостей показників пальцевої і долонної 

дерматогліфіки, які коректно охоплюють представників даних регіонів від 67,8 

до 82,9 % випадків і, в більшості випадків, мають незначний рівень 

дискримінації (статистика Уілкса лямбда дорівнює від 0,747 до 0,879). 

Найвищий рівень дискримінації встановлено між чоловіками північного і 

південного (статистика Уілкса лямбда дорівнює 0,665), північного і східного 

(статистика Уілкса лямбда дорівнює 0,658) та західного і східного (статистика 

Уілкса лямбда дорівнює 0,640) регіонів України. Найбільш часто 

дискримінантними змінними між чоловіками північного та інших регіонів 

України є тип візерунку на пальцях правої кисті і асиметрія гребінцевого 

рахунку ліній a-b та с-d; між чоловіками південного та інших регіонів України – 

тип візерунку на пальцях правої кисті і асиметрія гребінцевого рахунку 

долонних ліній; а між чоловіками центрального, західного або східного регіонів 

України – тип візерунку на пальцях лівої кисті. 

Вперше встановлені особливості достовірних, переважно поодинокіх 

прямих і зворотніх слабкої сили, кореляцій між показниками особливостей 

особистості та дерматогліфічними показниками практично здорових чоловіків 

України. Показано, що множинний характер достовірних кореляцій 

спостерігається лише між більшістю показників шкали суб’єктивного контролю 

за Роттером та наявністю візерунка на тенарі відповідної долоні (на правій кисті 

r= 0,31 – 0,37; на лівій кисті r= 0,22 – 0,29); майже половиною показників шкали 

суб’єктивного контролю за Роттером та асиметрією типа візерунку на І пальці 



(r= 0,23 – 0,27); показником сірого кольору за Люшером та показниками 

гребінцевого рахунку І, ІІІ і ІV пальців правої кисті і І та ІІ пальців лівої кисті, 

сумарним гребінцевим рахунком пальців обох кистей, тотальним гребінцевим 

рахунком і дельтовим індексом лівої кисті (r= -0,23 – -0,28). 

Вперше, за допомогою факторного аналізу, визначені головні фактори, що 

мають істотний вплив на показники особливостей особистості практично 

здорових українських чоловіків – «гребінцевий рахунок пальців кистей» (до 

якого входять практично усі показники гребінцевих рахунків пальців обох 

кистей та дельтового індексу; частка дисперсії – 13,22 %) і «величина кута atd» 

(до якого входить величина кута atd на обох долонях; частка дисперсії – 

10,66 %). Аналіз отриманих взаємовідношень показав, що при збільшенні 

показників фактору «гребінцевий рахунок пальців кистей» ступінь ймовірності 

зростання показників нейротизму за Айзенком, ситуативної (реактивної) і 

особистісної тривожності за Спілбергером, акцентуації характеру емотивного і 

збудливого типів за Шмішеком, суб’єктивного контролю в галузі здоров’я і 

хвороби за Роттером, чорного і сірого кольору за Люшером зменшується, а 

показників акцентуації характеру тривожного і демонстративного типів за 

Шмішеком, загальної інтернальності рівня суб’єктивного контролю і в галузі 

навчальних (професійних) відносин за Роттером, синього і синьо-зеленого 

кольору за Люшером – збільшується; при збільшенні фактора «величини кута 

atd» ступінь ймовірності зростання показників нейротизму за Айзенком, 

ситуативної (реактивної) і особистісної тривожності за Спілбергером, 

акцентуації характеру емотивного, тривожного і збудливого типів за Шмішеком, 

синього кольору за Люшером збільшується, а показників акцентуації характеру 

демонстративного типу за Шмішеком, загальної інтернальності рівня 

суб’єктивного контролю, в галузі навчальних (професійних) відносин і в галузі 

здоров’я і хвороби за Роттером, синьо-зеленого, чорного і сірого кольору за 

Люшером – зменшується. 
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чно здорові чоловіки, адміністративно-територіальні регіони України, показники 
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