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ПЕРЕДМОВА 
 

Основною тенденцією сьогодення у вищий школі є антропо-

логізація суспільних, гуманітарних та природничих наук. 

Сучасна антропологія, займаючи самостійне місце у системі 

суспільних та природничих наук, інтегрує різноманітні знання 

про людину. На базі антропології формується ряд нових 

міждисциплінарних напрямків та галузей знань. Міждисциплі-

нарний характер антропологічних знань і виділення нових 

розділів антропології (історична, філософська, соціальна, психо-

логічна, педагогічна, медична, валеологічна, прикладна, теоло-

гічна, економічна промисловості, міська тощо), підвищений інтерес 

до проблем людини зумовлює включення курсів антропології у 

численні університетські програми. В них висвітлюються основні 

теоретичні та практичні питання та узагальнення сучасної науки 

про людину. Включення курсу «Антропологія» до програми 

підготовки студентів спеціальностей «Соціальна робота» та 

«Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване 

природокористування» має не тільки теоретичне, що пояснює 

проблему походження й існування людини, але й практичне 

значення для їх майбутньої професійної діяльності. Значно 

розширюється їх компетентність у суспільно-гуманітарній та 

природничій галузях знання. Антропологію та інші 

людинознавчі науки поєднують родинні наукові зв’язки та 

міждисциплінарні галузі знань, що утворюються на стику цих 

зв’язків. Вивчення студентами цих зв’язків та галузей знань 

дозволяє їм не тільки активізувати, але й поглибити свої знання в 

галузі історії, філософії, етнографії та етнології, культурології, 

екології людини, біології, зоології, психології, педагогіки, 

політології, релігієзнавства тощо. Дані антропології – науки про 

мінливість фізичного типу людини в часі і просторі – містять 

важливу етногенетичну інформацію.  

Метою даного посібника є висвітлення розділу антропологічної 

науки – морфології людини, які студенти опановують під час 

групових практичних занять. У кінці кожного розділу наводяться 

тестові завдання для самостійної перевірки вивченого матеріалу. 
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РОЗДІЛ 1 

 

НАПРЯМИ ТА МЕТОДИ ІСТОРИЧНОЇ 

АНТРОПОЛОГІЇ 

 

1.1. Поняття антропометрії. 

1.2. Антропометричний інструментарій. 

1.3. Напрями антропологічних досліджень. 

 

 

1.1. Поняття антропометрії 

Основу антропологічної методики складає антропометрія, 

тобто виміри тіла або скелета людини. За традицією, вона включає 

також антропоскопію – візуальне визначення так званих якісних, 

або описових, ознак, які не піддаються вимірюванню. Для 

оцінки величини (ступеня вираженості) якісних ознак їх умовно 

відносять до певних категорій (наприклад, відтінок кольору 

волосся: світле, змішане, темне та ін.). Розрізняють такі розділи 

антропометрії: 

– краніометрію та краніоскопію – вивчення вимірних та 

описових ознак черепа; 

– остеометрію та остеоскопію – дослідження розмірів та 

візуальних характеристик кісток посткраніального скелета; 

– соматометрію та соматоскопію – визначення розмірів та 

якісних ознак тіла живої людини, включаючи голову. 

Антропометричні обстеження останньої називають кефа-

лометрією та кефалоскопією. 

Традиційна антропологічна методика з роками поповнилася 

новими розділами: одонтологією, котра вивчає будову зубів; 

дерматогліфікою, завданням якої є дослідження папілярних 

ліній та візерунків долоні; гематологією, або серологією, – 

вивченням груп крові тощо. 
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1.2. Антропометричний інструментарій 

Антропологічний інструментарій складається зі спеціальних 

інструментів і приладів, призначених для вимірів окремих 

показників людського тіла і кісток скелета, шкал і муляжів, які 

застосовуються для виявлення описових ознак. 

У процесі антропометричних досліджень найчастіше вико-

ристовуються такі інструменти: антропометр, антропометрична 

стрічка, різні типи циркулів, штатив Моллісона, гоніометр, 

мандибулометр та остеометрична дошка. 

Антропометр (рис. 1), що застосовується здебільшого для 

вимірів зросту (довжини тіла) та довжини кінцівок живої людини, 

складається з металевих трубок, які після збірки утворюють 

штатив завдовжки 2 м. Він містить дві міліметрові шкали, 

нульові позначки котрих знаходяться на протилежних кінцях 

штатива – нижньому та верхньому. По штативу вільно пере-

міщується поперечна ніжка-лінійка, що може обертатися навколо 

власної осі. На верхівці антропометра можна закріпити ще одну 

ніжку: це дає змогу використати його верхній сегмент для вимірю-

вання широтних розмірів людського тіла (наприклад, ширини 

таза, плечей тощо). 

 
Рис. 1. Антропометр у розібраному стані 

1 – штатів; 2 – сегмент для вимірювання широтних розмірів 
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Антропометрична стрічка використовується для вимірів 

окружностей людського тіла: грудей, голови, кінцівок тощо. Це – 

тонка металева стрічка довжиною 2 м з міліметровою розбивкою. 

Ковзний циркуль (рис. 2) призначений для вимірів невеликих 

лінійних відстаней. Складається з пласкої металевої пластини з 

міліметровою шкалою (лінійки) та двох поперечних ніжок: 

нерухомої, закріпленої на нульовій позначці, та рухомої, що, 

вільно пересуваючись уздовж лінійки, фіксує відстань між двома 

точками. Ніжки мають різні кінці: гострі, за допомогою яких 

здебільшого вимірюють черепи, та заокруглені, які застосовуються 

під час вимірів живих людей. Довжина ковзного циркуля – 

220-300 мм. 

 
Рис. 2. Ковзний циркуль 

 

Координатний циркуль (рис. 3) дає змогу вимірювати відстань 

(висоту) від певної точки до лінії, проведеної між двома точками, 

розташованими в іншій площині. Складається з довгої металевої 

пластини (лінійки), нерухомої та рухомої ніжок, між якими на 

спеціальній муфті перпендикулярно закріплена ще одна ніжка. 

Остання рухається як уздовж, так і поперек лінійки, що дає 

змогу фіксувати не лише лінійні, а й висотні розміри. Діапазон 

шкали лінійки – 180 мм, перпендикулярної ніжки – 80 м. 
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Рис. 3. Координатний циркуль 

 

Товщинний циркуль (великий або малий) (рис. 4) застосовується 

для вимірів відстаней між точками, які розташовані на сферичних 

поверхнях тіла чи кісток. Складається з двох рухливих пластин, 

з’єднаних між собою гвинтом. Нижні половини пластин мають 

пряму, а верхні – дугоподібну форму. Між пластинами закріплена 

лінійка з міліметровою шкалою, яка дає змогу фіксувати відстань 

між розведеними кінцями циркуля. Розмах великого товщинного 

циркуля становить 600 мм, малого – 250 мм. 

 
Рис. 4. Товщинний циркуль із припасованим гоніометром 
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Штатив Моллісона призначений для вимірювання кутів 

черепа, складається з трьох вертикальних стояків, два з яких 

можуть обертатися навколо основного на 180°. На верхівках 

стояків розміщені рухомі муфти, де вільно пересуваються 

горизонтальні пластини. Крім того, на одному із допоміжних 

стояків розташована ще одна муфта, до якої прикріплена загнута 

пластина. Така система рухомих стояків і муфт з пластинами дає 

змогу встановити череп у так званій франкфуртській гори-

зонтальній площині, яка проходить через верхні краї слухових 

отворів і нижній край лівої очної орбіти. 

Гоніометр (рис. 4), котрий також слугує для вимірювання кутів 

черепа, – це транспортир із закріпленою в центрі стрілкою. На 

задній поверхні транспортира є муфта з гвинтом, за допомогою 

якої гоніометр можна закріпити на округлій ніжці ковзного або 

товщинного циркуля. 

Мандибулометр (рис. 5) застосовується для фіксації розмірів 

та кутів нижньої щелепи. Складається з підставки і двох рухомих 

площин із міліметровими шкалами. 

 
Рис. 5. Мандибулометр 

 

Остеометрична дошка (рис. 6), або вимірювальний штатив 

Р. Мартіна – це прилад, призначений для остеометричних 

вимірювань. Він складається з горизонтальної дошки розміром 

65 х 22 см з міліметровою розміткою, двох прикріплених до неї 
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під прямим кутом вертикальних дощечок заввишки 8 см та 

дощечки трикутної форми, що її можна вільно пересувати по 

горизонтальній дошці. Нульова позначка шкали знаходиться на 

стику вертикальних дощечок. Розміри кісток фіксуються за 

допомогою рухомої дощечки. 

 
Рис. 6. Вимірювальний штатив Мартіна  

(остеометрична дошка) 

 

1.3. Напрями антропологічних досліджень 

За характером, напрямами та об’єктами досліджень розрізняють 

палеоантропологічні дослідження та вивчення живих людей. 

Об’єктом палеоантропологічних досліджень є кісткові 

рештки людей із поховань широкого хронологічного діапазону – 

від доби нижнього палеоліту до середньовіччя. Найчастіше це 

черепи й зуби, які найкраще зберігаються у ґрунті, викінчення 

кінцівок, тазові кістки тощо. Збирання й транспортування 

кісткових решток передбачає дотримання спеціальних правил. 

Важливим завданням палеоантропологічного дослідження є 

визначення статі та віку похованих. Такі індивідуальні характе-

ристики лягають в основу демографічних розрахунків, котрі 

дають уявлення про статевовіковий склад, тривалість життя та 

соціальну структуру давніх суспільств. 

Наступний етап палеоантропологічного дослідження – 

індивідуальні виміри черепів та підрахунки індексів, що 

вказують на співвідношення окремих розмірів. На основі 

індивідуальних даних вираховують середні значення та розмах 

варіацій краніометричних ознак у конкретній серії. Це дає змогу 

реконструювати фізичний тип і за допомогою спеціальних стати-

стичних методів з’ясувати ступінь генетичної спорідненості 
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окремих груп давнього населення земної кулі. Зіставлення їхніх 

краніологічних характеристик дозволяє встановити шляхи 

міграцій давніх племен, визначити співвідношення місцевого й 

прийдешнього населення в тому чи іншому регіоні, побачити 

витоки антропологічних особливостей сучасних етнічних груп. 

Цю інформацію істотно доповнюють результати остео-

метричних досліджень. На основі вимірів кісток посткраніаль-

ного скелета можна реконструювати основні показники фізичного 

розвитку давнього населення земної кулі, а саме: зріст, пропорції 

та вагу тіла. 

Останнім часом для з’ясування генетичних взаємостосунків 

давніх популяцій дедалі ширше застосовуються дані одонто-

логічних досліджень, які є своєрідним містком між давніми та 

сучасними антропологічними типами. Крім того, розроблені 

спеціальні методи, які дають змогу за кістковими рештками 

визначити групи крові давніх людей. Усе це суттєво збагачує 

дані, отримані на підставі традиційних методів. 

У процесі палеоантропологічних досліджень учені фіксують 

також випадки травм (переломи кісток, поранення тощо), захво-

рювань, трепанацій і штучних деформацій черепа, підпилювання 

зубів із ритуальною метою і т. ін. Ці дані є важливим джерелом 

інформації про загальні умови життя, рівень медичних знань, 

світогляд та звичаї давньої людності. 

Метою антропологічних досліджень живих людей є висвітлення 

антропологічного (расового) складу та генетичних взаємостосунків 

окремих груп сучасного населення земної кулі. Необхідною 

передумовою таких досліджень є правильний вибір контингенту 

обстежуваних: тут слід ураховувати чисельність вибірки, яка 

повинна складати близько 100 осіб однієї статі, її вікову структуру, 

інші демографічні характеристики, історично-етнографічні дані. 

Значна увага приділяється визначенню соматоскопічних (описо-

вих) ознак: пігментації та будови м’яких тканин обличчя, що 

вимагає спеціальних навичок і значного досвіду. Поряд із 

традиційними характеристиками (соматометрія та соматоскопія) 
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для висвітлення етногенетичної проблематики широко залу-

чаються дані одонтології, дерматогліфіки та гематології. Порів-

няльний аналіз даних, отриманих за допомогою всіх без винятку 

систем, проводять лише на підставі середніх значень ознак у 

конкретній вибірці. 

Одним із напрямів антропології, що склався на перетині 

краніології та соматології, є антропологічна реконструкція 

обличчя людини за черепом. 

 

ПЕРЕВІР СЕБЕ 

 

1. Антропометр застосовується для: 

а) вимірів окружностей людського тіла; 

б) остеометричних вимірювань; 

в) для вимірів зросту та довжини кінцівок живої людини. 

 

2. Ковзний циркуль призначений для: 

а) вимірювання кутів черепа; 

б) вимірів невеликих лінійних відстаней; 

в) вимірів кутів нижньої щелепи. 

 

3. Розділи антропометрії, що досліджують голову, називаю-

ться: 

а) кефалометрія та кефалоскопія; 

б) остеометрія та остеоскопія; 

в) краніометрія та краніоскопія. 

 

4. Скільки міліметрів становить розмах великого товщинного 

циркуля? 

а) 600 мм; 

б) 450 мм; 

в) 250 мм. 
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5. Яку назву має вимірювальний штатив Р. Мартіна? 

а) мандибулометр; 

б) гоніометр; 

в) остеометрична дошка. 

 

6. Для чого слугує мандибулометр? 

а) для фіксації розмірів та кутів нижньої щелепи; 

б) для вимірювання кутів черепа; 

в) для вимірів окружностей людського тіла. 

 

7. Що є об’єктом палеоантропологічних досліджень? 

а) колір волосся людей; 

б) кісткові рештки із поховань людей; 

в) расовий склад сучасного населення земної кулі. 

 

8. На перетині яких напрямів антропології знаходиться антро-

пологічна реконструкція обличчя людини за черепом? 

а) дерматогліфіка та одонтологія; 

б) остеологія та серологія; 

в) краніологія та соматологія. 

 

9. Що таке посткраніальний скелет? 

а) скелет без нижніх кінцівок: 

б) скелет без черепа; 

в) скелет без тазових кісток. 

 

10. Яким приладом вимірюються відстані між точками, які 

розташовані на сферичних поверхнях тіла чи кісток? 

а) штативом Моллісона; 

б) гоніометром; 

в) товщинним циркулем. 
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РОЗДІЛ 2 
 

ВИЗНАЧЕННЯ ВІКУ ТА СТАТІ  

ЗА КІСТКАМИ СКЕЛЕТА 

 

2.1. Основні відомості про будову людського скелета. 

2.2. Визначення віку людини. 

2.3. Визначення статі людини. 

 

2.1. Основні відомості про будову людського скелета 

Скелет людини складається з 203-206 (36-40 непарних і  

164-166 парних) кісток, серед яких за зовнішньою будовою та 

структурою розрізняють трубчасті (довгі та короткі), губчасті 

(довгі, короткі й сесамовидні), пласкі (кістки черепа, кістки 

плечового й тазового поясів) і змішані кістки. 

Серед довгих трубчастих кісток – кістки плеча, передпліччя, 

стегна, гомілки; серед коротких – кістки п’ястка, фаланги пальців 

та ін. 

У довгих трубчастих кістках виділяють середню частину – 

тіло або діафіз, два (зазвичай потовщених) кінці – епіфізи та 

невеликі проміжні зони між ними – метофізи. Дитячі метафізи 

(зона росту кісток) утворені із хрящової пластини. 

До довгих губчастих кісток належать ребра, грудина; до 

коротких – кістки зап’ястка; до сесамовидних, які безпосередньо 

не з’єднані зі скелетом, – наколінок. 

До змішаних кісток належать кістки основи черепа. 

У структурі кісток розрізняють щільну, або компактну, і 

губчасту речовини. Компактна речовина добре виражена в діафізах 

довгих трубчастих кісток; губчаста – у ребрах, грудині, тілах 

хребців і в епіфізах довгих трубчастих кісток. 

Людський скелет (рис. 7) складається з кількох відділів: скеле-

та тулуба (хребтовий стовп та грудна клітка); скелета верхньої 

кінцівки (кістки плечового пояса і вільної верхньої кінцівки); ске-

лета нижньої кінцівки (кістки тазового пояса і вільної нижньої 

кінцівки), скелета голови (череп із двома його відділами – мозковим 

і лицевим). 
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Рис. 7. Скелет людини (вигляд спереду): 

1 – голова; 2 – хребтовий стовп; 3 – ключиця; 4 – ребро;  

5 – грудина; 6 – плечова кістка; 7 – променева кістка;  

8 – ліктьова кістка; 9 – кістка зап’ястка; 10 – кістки п’ятки;  

11 – кістки пальців; 12 – сідничка кістка; 13 – кістки плесна;  

14 – кістки заплесна; 15 – великогомілкова кістка;  

16 – малогомілкова кістка; 17 – наколінок; 18 – стегнова кістка; 

19 – лобкова кістка; 20 – клубова кістка 
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Основними елементами хребтового стовпа (рис. 8) є хребці, 

кількість котрих варіює від 32 до 35. Розрізняють такі відділи 

хребтового стовпа: шийний, який складається з семи хребців, 

грудний (12), поперековий (5), крижовий (5), куприковий 

(1-5 хребців). Кожний хребець має тіло, дугу, остисті й суглобові 

відростки. 

 
Рис. 8. Хребтовий стовп  

А – вигляд спереду: 1 – шийні хребці; 2 – грудні хребці;  

3 – поперекові хребці; 4 – крижова кістка; 5 – куприк;  

Б – середній розтин хребтового стовпа 
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Шийні хребці відносно невеликих розмірів, їхні остисті 

відростки здебільшого короткі, роздвоєні на кінцях. Перший 

шийний хребець – атлант – замість тіла має передню дугу. 

На тілі й поперечних відростках грудних хребців (рис. 9) 

містяться верхні та нижні ямки для з’єднання з ребрами. Ці 

довгі остисті відростки нахилені донизу. 

 
Рис. 9. Грудний хребець 

А – вигляд збоку; Б – вигляд зверху 

 

Поперекові хребці (рис. 8) – відносно масивні, їхні остисті 

відростки розташовані горизонтально. 

Крижові хребці (рис. 8) в період статевого дозрівання цілком 

зростаються між собою, утворюючи одну кістку – крижову. 

Верхня частина крижової кістки має розширену основу, нижня – 

звужену верхівку. Тазова поверхня крижової кістки ввігнута, 

гладенька, спинна – випукла, шершава. 

Куприкові хребці (рис. 8) у дорослої людини зростаються, 

утворюючи маленьку трикутну куприкову кістку. Вона має вигляд 

вигнутої та перевернутої верхівкою донизу піраміди. 

Скелет грудної клітки (рис. 10) включає грудний відділ 

хребтового стовпа, ребра і грудину. Ребра, яких налічують12 пар, 

мають вигляд зігнутих пластинок. Грудина, яка замикає грудну 

клітку спереду, – це злегка випукла видовжена пластина. Вона 
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складається з трьох частин: верхньої (ручки), середньої (тіла) і 

нижньої (мечоподібного відростка). Зверху на грудині міститься 

яремна вирізка, а з боків – вирізки для з’єднання з ключицями і 

ребрами. 

 

Рис. 10. Скелет грудної клітки: 

1 – перший грудний хребець; 2 – ключиця; 3 – плечовий 

відросток лопатки; 4 – дзьобоподібний відросток лопатки;  

5 – суглобова западина лопатки; 6 – четверте ребро;  

7 – хребтовий стовп; 8 – дванадцяте ребро; 

9 – мечоподібний відросток грудини; 10 – тіло грудини;  

11 – ручка грудини; 12 – перше ребро  
 

У скелеті верхньої кінцівки розрізняють плечовий пояс та 

скелет вільної верхньої кінцівки. 

Плечовий пояс утворений лопаткою та ключицею. Лопатка 

(рис. 11) – це пласка кістка трикутної форми. На її задній поверхні 

є високий виступ – лопаткова ость, яка закінчується плечовим 

відростком, що сполучається з ключицею. Бічний кут лопатки має 

суглобову западину для з’єднання з плечовою кісткою. Ключиця – 

це трубчаста кістка S-подібної форми, що з’єднує лопатку з 

грудиною. 
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Рис. 11. Лопатка (права): 

А – вигляд ззаду; Б – вигляд спереду; 1 – лопаткова ость; 2 – 

плечовий відросток; 3 – суглобова западина 
 

Скелет вільної верхньої кінцівки складається з трьох частин: 

плечової кістки, кісток передпліччя і скелета кисті. 

Характерними особливостями плечової кістки (рис. 12) є 

шароподібна головка, розташована на верхньому епіфізі, та 

блокова суглобова поверхня для з’єднання з кістками передпліччя, 

яка міститься на нижньому епіфізі. 

 
Рис. 12. Плечова кістка: А – вигляд спереду; Б – вигляд ззаду; 

1 – головка плечової кістки; 2 – анатомічна шийка;  

3 – хірургічна шийка; 4 – бічний надвиросток;  

5 – блок плечової кістки 
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Серед кісток передпліччя (рис. 13) розрізняють ліктьову (з 

боку мізинця) та променеву, діафізи котрих мають тригранну 

форму. На верхньому потовщеному епіфізі ліктьової кістки є 

суглобова блокова вирізка та два відростки – ліктьовий та 

вінцевий; на нижньому епіфізі – головка та шилоподібний 

відросток. Що ж до променевої кістки, то її верхній епіфіз має 

головку, шийку та горбистість, а потовщений нижній – 

зап’ясткову суглобову поверхню і шилоподібний відросток.  

 
 

Рис. 13. Кістки передпліччя: А – вигляд спереду; Б – вигляд 

ззаду; 1 – ліктьова кістка; 2 – променева кістка; 

 3 – блокова вирізка; 4 – ліктьовий відросток;  

5 – вінцевий відросток; 6 – головка ліктьової кістки;  

7 – щілоподібний відросток ліктьової кістки;  

8 – головка променевої кістки;  

9 – шийка; 10 – зап’ясткова суглобова поверхня;  

11 – шилоподібний відросток променевої кістки 
 

Скелет кисті (рис. 14) складається із зап’ястка, п’ястка та 

кісток пальців. Зап’ясток утворюють вісім кісточок, розміщених у 

два ряди, а п’ясток – п’ять коротких трубчастих кісток. Пальці 

за винятком великого, мають три фаланги, великий – лише дві. 
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Рис. 14. Кістки тильної поверхні кисті:  

1 – кістки зап’ястка; 2 – п’ясткова кістка;  

3, 4, 5 – ближчя, середня і кінцева фаланги 
 

Скелет нижньої кінцівки складається з тазового пояса і 

кісток вільної нижньої кінцівки. 

Тазовий пояс (рис. 15) включає дві тазові та крижову кістки, 

утворюючи суцільне кільце. Обидві тазові кістки формуються 

шляхом зрощення трьох окремих кісток – клубової, лобкової та 

сідничної, яке відбувається в період статевого дозрівання. На місці 

зрощення тазової кістки є кульшова западина чашоподібної 

форми, що слугує для з’єднання зі стегновою кісткою. 

 
Рис. 15. Тазовий пояс:  

1 – клубова кістка; 2 – кульшова западина; 3 – крижова кістка;  

4 – куприк; 5 – сіднична кістка; 6 – лобкове зрощення 
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Розрізняють великий і малий таз. Великий таз обмежений з 

боків крилами клубових кісток, ззаду – хребтовим стовпом; 

малий – крижовою кісткою, куприком, сідничними і лобковими 

кістками. 

Скелет вільної нижньої кінцівки складається зі стегнової 

кістки, двох кісток гомілки і стопи. 

Стегнова кістка (рис. 16) – найдовша в людському скелеті. 

На її верхньому епіфізі є головка шароподібної форми, що входить 

у кульшову западину тазової кістки, а на дещо сплющеному 

нижньому – два надвиростки, два виростки і надвиросткова ямка. 

 

 
Рис. 16. Стегнова кістка:  

А – вигляд спереду; Б – вигляд ззаду;  

1 – голівка із суглобовою поверхнею; 2 – шийка;  

3 – великий вертлюг; 4 – малий вертлюг; 5 – надвиростки;  

6 – виростки із суглобовою поверхнею; 7 – міжвиросткова ямка 
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Гомілка (рис. 17) складається з двох кісток: великогомілкової 

та малогомілкової. 

 
Рис. 17. Кістки гомілки:  

А – вигляд спереду; Б – вигляд ззаду;  

1 – великогомілкова кістка; 2 – малогомілкова кістка; 

3 – виростки; 4 – присередня кістка;  

5 – голівка малогомілкової кістки;  

6 – бічна (зовнішня) кісточка 

 

Великогомілкова кістка характеризується відносно масивним 

тригранним діафізом та потовщеними епіфізами. Верхній епіфіз 

має два виростки для з’єднання з виростками стегнової кістки, 

нижній – присередню (внутрішню) кісточку. 

Малогомілкова кістка, що має значно тонший діафіз, зверху 

викінчується головкою, а знизу – зовнішньою кісточкою. 

На стику стегнової та великогомілкової кісток спереду 

знаходиться наколінок тригранної форми. 

Скелет стопи (рис. 18) складається із заплесна, плесна і кісток 

пальців. До заплесни входить сім кісток: п’яткова, надп’яткова, 

човноподібна, кубоподібна і три клиноподібні; до плесна – п’ять 

коротких трубчастих кісток; пальці складаються з трьох, а 

великий – із двох фаланг. 
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Рис. 18. Кістки стопи (вигляд зверху):  

1 – п’яткова;  2 – надп’яткова; 3 – човноподібна;  

4 – кубоподібна; 5 – клиноподібні; 6 – плеснева кістка 

 

На черепі людини (рис. 19) розрізняють мозковий та лицевий 

відділи, що їх розмежовують за умовною лінією, проведеною 

від надперенісся до переднього краю великого (потиличного) 

отвору. Мозковий відділ включає дві пари кісток – тім’яні та 

скроневі – та три непарні кістки – лобову, потиличну і 

клиноподібну. До лицевого відділу належать шість парних 

кісток: верхні щелепи, нижні носові раковини, виличні, носові, 

слізні та піднебінні, і чотири непарні кістки: нижня щелепа, 

леміш, решітчаста та під’язикова. 
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Рис. 19. Череп людини:  

А – вигляд спереду; Б – вигляд збоку; В – вигляд з основи:  

1 – лобова кістка; 2 – носова кістка;  

3 – вилична кістка; 4 – верхньощелепна кістка;  

5 – нижня щелепа; 6 – клиноподібна кістка; 7 – тім’яна кістка;  

8 – скронева кістка; 9 – соскоподібний відросток; 

 10 – потилична кістка;  

11 – великий (потиличний) отвір 

 

Усі кістки черепа, за винятком нижньої щелепи, нерухомо 

з’єднані між собою швами, головними з яких є вінцевий (між 

лобовою та тім’яними кістками), стріловий (між тім’яними 

кістками) та потиличний, або лямбдоподібний (між тім’яними та 

потиличними швами). У швах є залишки щільної волокнистої 

сполучної тканини, яка на черепі новонародженого утворювала 

суцільні ділянки тім’ячка (рис. 20). Вони знаходилися в місцях 

стикання кількох ще не закостенілих кісток черепа, а саме: 

тім’яних та лобової, що у свою чергу була розділена 

метопічним швом (переднє тім’ячко), тім’яних та потиличної 

(заднє) тощо. Найбільшим є переднє тім’ячко. 
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Рис. 20. Череп новонародженної дитини (справа та зверху):  

1 – заднє тім’ячко; 2 – переднє тім’ячко; 3 – метопічний шов 

 

У краніології прийняті такі латинські назви окремих частин 

черепа: cranium – череп із нижньою щелепою; calvarium – череп 

без нижньої щелепи; calvaria – мозковий череп без лицевої 

частини; calva – черепна кришка без основи черепа. 

 

2.2.  Визначення віку людини  

Кісткові рештки людей, знайдені в давніх могилах, є основою 

для визначення біологічного віку похованих. Слід мати на увазі, 

що біологічний вік, який відповідає певному рівневі фізіоло-

гічної зрілості людського організму, не завжди збігається з 

паспортним, тобто з кількістю прожитих років. Це пояснюється 

тим, що на процеси росту та старіння організму істотно впливають 

умови життя, характер харчування, хвороби тощо. 

За схемою Р. Мартіна, використовуваною в сучасній антро-

пології, розрізняють такі вікові категорії (рис. 21, рис. 22): 

1) дитячий вік (Infantilis), що ділиться на раннє дитинство 

(Infantilis І) – до появи перших постійних зубів (6-8 років) та пізнє 

дитинство (Іnfantilis II) – до прорізування других постійних 

корінних зубів, або до початку статевої зрілості (від 6-8 до 

12-14 років); 

2) юнацький вік (Juvenis) – до заростання клиноподібно-

потиличного шва, тобто від 12-14 років; 
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3) вік змужнілості (Adultus) характеризується початком про-

різування третіх постійних корінних зубів, початком облітерації 

(заростання) черепних швів, середньою стертістю зубів (від 20-22 до 

30-35 років); 

4) зрілий вік (Maturus), якому властиві середній ступінь облі-

терації черепних швів, сильна стертість зубів (від 30-35 до 50- 

55 років); 

5) похилий вік (Senilis), якому відповідає сильна чи повна 

облітерація черепних швів, сильна стертість і втрата зубів (від 

50-55 років). 

 
Рис. 21. Строки окостеніння скелета 

 

2.3. Визначення статі людини 

При визначенні статі враховують будову черепа, таза, 

морфологічні особливості довгих трубчастих кісток. 

Статеві відмінності (диморфізм) найчіткіше виражені в 

будові таза, а саме (рис. 23, 24): 
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– жіночий таз здебільшого ширший та нижчий, ніж чоло-

вічий. Крила клубових кісток у жінок розвернуті в боки, а в 

чоловіків вертикальніші. Внаслідок цього максимальна відстань 

між гребенями клубових кісток у жінок у середньому більша 

(28-29 см), ніж у чоловіків (25-27 см); 

– крижова кістка в чоловіків вужча й довша, ніж у жінок; 

– підлобковий кут у чоловіків здебільшого гострий (70-

75°), а в жінок – прямий або тупий (90-100°); 

– форма входу в таз у жінок округла чи овальна, а в 

чоловіків нагадує обрис «карткового серця»; 

– форма порожнини малого тазу в жінок близька до 

циліндричної, а в чоловіків нагадує лійку або конус вершиною 

донизу. 
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Рис. 22. Строки прорізування молочних та постійних зубів  

(за Д. Убекером) 

 

 
 

Рис. 23. Статтеві відмінності в будові таза: 

1 – чоловічий таз; 2 – жіночий таз  
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Статеві відмінності в морфології довгих трубчастих кісток 

виявляються в їхніх розмірах та розвиткові рельєфу: чоловічі 

кістки довші, масивніші й важчі, ніж жіночі, м’язовий рельєф на 

них розвинутий значно сильніше. Найліпше статевий диморфізм 

виражений у будові стегнових кісток. 

 
Рис. 24. Кут шийки стегнової кістки у чоловіків та жінок:  

1 – чоловіча кістка; 2 – жіноча кістка 
 

Статеві відмінності в будові черепа (рис. 25) наведені в 

таблиці 2.3.1. 

Таблиця 2.3.1 

Статеві відмінності в будові черепа  

(за В. Алексєєвим та Г. Дебецем) 

Ознаки Чоловік Жінка 

Розміри Великі 

Малі  

(особливо лицевого 

скелета) 

Розвиток рельєфу 

(місця прикріплення 

м’язів, надбрівної дуги, 

надперенісся) 

Значний Слабко виражений 

Соскоподібний 

відросток 

Широкий, довгий (до  

2 см і більше) 

Вузький, короткий, як 

правило, до 2 см 

Лобові й тім’яні кістки Слабо виражені Добре виражені 

Лоб Похилий Прямий 

Лобово-носовий кут 

Добре виражений через 

сильний розвиток 

лобового рельєфу 

Плавний перехід від 

носового відростка лобо-

вої кістки до носових 

кісток 
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Закінчення табл. 2.3.1. 

Орбіти 

Овальної або прямо-

кутної форми, видов-

жені в горизонтальній 

площині, верхні краї 

товсті, округлі 

Високі, округлі, верхні 

краї тонкі й загострені 

Нижня шелепа 
Велика й масивна, кут 

гілки близький до прямого 

Мала, рельєф вира-

жений слабо, кут гілки 

«розгорнутий» 

Зуби 
Великих розмірів, 

корені довгі й широкі 

Малих розмірів, корені 

коротші й вужчі 

 

 
 

Рис. 25. Статтеві відмінності в будові черепа: 

1 – чоловічий череп; 2 – жіночий череп 
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Часто до рук дослідника потрапляє не весь скелет, а лише 

череп, що значно ускладнює визначення статі. Слід мати на увазі, 

що статевий диморфізм у будові черепа має відносний характер: 

жіночий череп із неолітичного поховання може бути масивні-

шим, ніж чоловічий з могильника доби середньовіччя. Це спонукує 

до врахування ступеня вираженості статевих відмінностей у 

конкретній краніологічній серії. Зазначимо, що в дитячому та 

юнацькому віці статевий диморфізм у будові скелета має характер 

слабо виражених тенденцій. Із високим ступенем вірогідності 

стать можна визначити у змужнілому та зрілому віці. 

 

ПЕРЕВІР СЕБЕ 

 

1. Епіфіз – це: 

а) середня частина довгої трубчастої кістки; 

б) проміжна зона між середньою частиною та кінцем довгої 

трубчастої кістки; 

в) кінець довгої трубчастої кістки. 

 

2. Наколінок відноситься до: 

а) довгих кісток; 

б) сесамовидних кісток 

в) коротких кісток. 

 

3. Коли відбувається зростання крижових хребців у людини? 

а) при народженні; 

б) під час статевого дозрівання; 

в) у дорослому віці. 

 

4. Найдовша кістка людського скелета: 

а) стегнова; 

б) великогомілкова; 

в) плечова кістка. 
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5. Із скількох кісток складається скелет людини? 

а) 200-203; 

б) 203-206; 

в) 206-209. 

 

6. До змішаних кісток відносяться: 

а) кістки зап’ястка; 

б) ребра; 

в) кістки основи черепа. 

 

7. Скільки пар ребер налічується у скелеті грудної клітки 

людини? 

а) 10; 

б) 11; 

в) 12. 

 

8. Скільки кісточок утворюють зап’ясток? 

а) п’ять; 

б) вісім; 

в) дев’ять. 

 

9. Де знаходиться кульшова западина? 

а) у тазовому поясі; 

б) у плечовому поясі; 

в) на стегновій кістці. 

 

10. Головним швом на черепі вважається: 

а) метопічний; 

б) лямбдоподібний; 

в) вінцевий. 
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РОЗДІЛ 3 
 

КРАНІОМЕТРІЯ ТА КРАНІОСКОПІЯ 

 

3.1. Краніометричні точки. 

3.2. Штучна деформація черепа. 

3.3 Реконструкція обличчя за черепом. 

 

3.1. Краніометричні точки 

Для уніфікації описових і вимірних ознак черепа створено 

систему опорних точок у місцях перетину черепних швів або на 

найбільш виступаючих частинах черепа. Головними з них є 

(рис. 26): 

альвеоляре, alveolare (alv) – нижня точка альвеолярного краю 

верхньої щелепи між передніми різцями; 

астеріон, asterion (ast) – точка в місці сходження лямбдопо-

дібного, потилично-соскоподібного й тім’яно-соскоподібного швів; 

аурікуляре, auriculare (au) – точка на корені слухового відростка 

скроневої кістки, яка міститься над серединою зовнішнього 

слухового отвору; 

базіон, basion (ba) – нижня точка переднього краю великого 

потиличного отвору в медіальній площині; 

брегма, bregma (b) – місце з’єднання лобової і тім’яної кісток; 

вертекс, vertex (v) – найвища точка склепіння черепа в 

медіальній площині; 

глабела, glabela (g) – найбільш виступаюча вперед у медіальній 

площині точка надперенісся, де лобова кістка утворює більш чи 

менш виражену опуклість; 

гнатіон, gnathion (gn) – найнижча точка нижньої щелепи в 

медіальній площині; 

гоніон, gonion (go) – точка на зовнішній поверхні нижньої 

шелепи, яка міститься на вершині кута, утвореного тілом і гілкою 

нижньої щелепи; 
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дакріон, dakryon (d) – точка на внутрішній стінці очної орбіти 

в місці сходження лобової, слізної й верхньощелепних кісток; 

ектоконхіон, ektokonchion (ek) – точка перетину зовнішнього 

краю очної орбіти з лінією, проведеною з максилофронтале 

паралельно верхньому краю орбіти; 

еуріон, euryon (eu) – найвіддаленіша від медіальної площини 

точка на бічній поверхні черепа (на тім’яній або скроневій кістці); 

зигіон, zygion (zy) – найбільш виступаюча точка на виличній 

дузі; 

зигомаксиляре, zygomaxillare (zm) – найнижча точка на вилично-

щелепному шві; 

ініон, inion (i) – точка перетину медіальної лінії із зовнішньою 

потиличною горбистістю; 

інфрадентале, infrandentale (id) – точка на верхньому краї 

альвеолярного відростка нижньої щелепи між двома 

внутрішніми різцями; 

коронале, coronale (co) – найвіддаленіша в медіальній площині 

точка на вінцевому шві; 

лакрімале, lacrimale (la) – точка на внутрішній стінці орбіти в 

місці сходження верхнього кінця слізної кістки з лобно-слізним 

швом; 

лямбда, lambda (l) – точка перетину лямбдоподібного та стріло-

вого швів; 

максилофронтале, maxillofrontale (mf) – точка перетину 

внутрішнього краю очної орбіти з лобово-щелепним швом; 

мастоїдале, mastoidale (ms) – точка на вершині соскопо-

дібного відростка; 

метопіон, metopion (m) – точка в місці  перетину лінії між 

верхівками лобових горбів із медіальною площиною; 

назіон, nasion (n) – точка перетину носолобового шва з 

медіальною площиною; 

назоспінале, nasospinale (ns) – точка перетину лінії, що сполучає 

нижні краї грушоподібного отвору з медіальною площиною; 
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опістіон, opistion (o) – точка в середині заднього краю великого 

потиличного отвору; 

опістокраніон, opisthokranion (ор) – найвіддаленіша від 

глабели точка на потиличній кістці в медіальній площині; 

орале, оrale (оl) – точка в передній частині кісткового 

піднебіння на перетині медіально-сагітальної площини з лінією, 

яка з’єднує задні краї альвеол внутрішніх різців; 

орбітале, orbitale (оr) – найнижча точка на нижньому краї 

очної орбіти; 

погоніон, pogonion (pg)  – найбільш виступаюча вперед точка 

підборіддя в медіальній площині; 

поріон, роrіоn (ро) – точка на середині верхнього краю 

слухового отвору, глибше від аурікуляре; 

простіон, рrosthion (рr) – найбільш виступаюча вперед точка 

на передній поверхні верхньощелепної кістки; 

рініон, rhinion (rhi) – точка перетину міжносового шва з 

верхнім краєм грушоподібного отвору; 

стафіліон, staphylion (sta) – точка перетину серединного 

піднебінного шва з лінією, яка з’єднує краї задніх вирізок 

піднебіння; 

стефаніон, stephanion (st) – точка перетину вінцевого шва та 

скроневої лінії; 

субспінале, subspinale (ss) – найглибша точка під носовим 

шипом на міжщелепному шві; 

супраглабеляре, supraglabellare (sg) – найглибша точка між 

глабелою та метопіоном у медіальній площині; 

супраорбітале, supraorbitale (so) – точка на перетині лінії, що 

з’єднує верхні краї очних орбіт із медіальною площиною; 

сфенобазіон, sphenobasion (sphba) – точка в місці перетину 

медіальної площини та зрощення потиличної кістки з основною; 

фронтотемпорале, frontotemporale (ft) – точка на скроневому 

гребені лобної кістки в місці її найбільшого звуження; 

фронтомаляре орбітале, frontomalare orbitale (fmo) – точка 

на зовнішньому краї очної орбіти в місці її перетину з вилично-

лобовим швом; 
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фронтомаляре темпорале, frontomalare temporale (fmt) – 

точка в місці найбільшого звуження скроневих ліній на 

вилично-лобовому шві. 

 

 
Рис. 26. Основні краніометричні точки на черепі:  

1 – вигляд спереду; 2 – вигляд збоку; 3 – вигляд ззаду;  

4 – вигляд з основи черепа 
 



Практикум з антропології 

 

39 

Форма черепної коробки (рис. 27) при погляді згори значною 

мірою залежить від черепного показника. Розрізняють сім типів її 

будови: еліпсоїдний, овоїдний, пентагоноїдний, ромбоїдний, сфе-

ноїдний, сфероїдний, бірзоїдний. Доліхокранні черепи здебіль-шого 

мають еліпсоїдну, пентагоноїдну і овоїдну, брахікранні – 

сфеноїдну і сфероїдну форми (рис. 27). 
 

 
 

Рис. 27. Форма черепа (вигляд згори): 

1 –  еліпсоїдна; 2 – овоїдна; 3 – нетрагоноїдна; 4 – ромбоїдна; 

5 – сфеноїдна; 6 – сфероноїдна; 7 – бірзоїдна 

 

3.2. Штучна деформація черепа 

Штучна деформація, тобто навмисна зміна форми голови 

(рис. 28), – звичай, поширений серед багатьох давніх народів. На 

теренах України штучно деформовані черепи віднайдені у 

похованнях катакомбної культури доби бронзи, сарматських 

племен (III ст. до н. е. – III ст. н. е.), ранніх кочовиків другої 

половини І тис. н. е. 
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Рис. 28. Штучна деформація черепа 

 

Відомо кілька різновидів штучної деформації. Найпоширеніша 

з них – циркулярна, або «баштоподібна», коли череп набував 

форми, витягнутої у двох напрямках – догори і назад. Цього 

добивалися за допомогою кругового перев’язування голови 

дитини. Для підсилення дії пов’язки на лоб і на потилицю іноді 

клали спеціальні дощечки. 

Уперше спосіб штучної деформації голови описав Гіппократ. 

Розповідаючи про «макроцефалів», він зауважував: «... Тільки-но 

народжується дитина і кістки її м’які, незатверділу її голівку 

виправляють руками і змушують рости в довжину за допомогою 

бандажів та інших доречних пристроїв, унаслідок дії яких сфе-

рична форма голови псується, а довжина її збільшується». За 

спостереженнями сімферопольського лікаря й антрополога 

В. Бобіна, баштоподібний тип черепа в людини формується вже 

протягом перших років життя. При цьому так звані тім’ячка – 

залишки щільної волокнистої сполучної тканини в місцях 

стикання кількох кісток черепа новонародженої дитини – довго 

не заростають. У багатьох випадках у дорослих фіксується 

наявність метопічного шва і численних вставних кісточок. 

Циркулярна деформація черепа спричинює також деякі 

морфологічні зміни в ділянці надбрівних дуг, які втрачають 
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свою рельєфність, і у верхній частині обличчя, де збільшується 

висота орбіт і зменшується висота надперенісся. 

Своєрідна форма деформації зазначена в інків Перу: внаслідок 

спеціального закріплення немовляти в колисці і перев’язування 

голови як у поперечному, так і в поздовжньому напрямку, на 

черепі утворювалися дві опуклості з перетяжкою посередині. 

Ще в середині ХХ століття на Кавказі і в Центральній Азії 

були поширені різні варіанти сплощення потилиці («бекшиш» та 

ін.), спричиненого тривалим лежачим положенням дитини, 

прив’язаної до колиски. Ці ненавмисні деформації зменшували 

поздовжній діаметр голови і збільшували її ширину. Наприклад, 

обстеження гірських таджиків дало такі результати: головний 

показник осіб без слідів штучної деформації складав 82,7; зі 

слабими слідами – 83,3; із середніми та яскраво вираженими – 

86,5 (В. Гінзбург). 

 

3.3. Реконструкція обличчя за черепом 

Антропологічна реконструкція, тобто відтворення обличчя 

людини за черепом, – своєрідний місток між краніологією, що 

вивчає переважно викопних людей, та соматологією, об’єктом 

дослідження якої є жива людина. 

Основу антропологічної реконструкції складає метод відтво-

рення м’яких тканин обличчя за рельєфом кісток з урахуванням 

вікових, статевих та расових особливостей. Доведено, що між 

морфологією мозкової та лицевої частин черепа і морфологією 

м’яких тканин існує певний взаємозв’язок, а іноді – досить чітка 

залежність. Зокрема, такі ознаки зовнішності, як форма лоба, лобні 

горби, надбрівні дуги, форма обличчя, реконструюються з великою 

часткою вірогідності. Позитивні результати дає відтворення 

форми носа. Складніше реконструювати складку верхньої повіки, 

контур нижніх країв крил носа, обриси верхньої та нижньої губ, 

ступінь відстовбурченості вух. 

Антропологічна реконструкція – досить складний і довго-

тривалий процес. Він складається з кількох етапів: реставрація 
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черепа, який часто буває частково зруйнованим; проведення 

краніометричних вимірів і детальний опис краніоскопічних 

особливостей; виготовлення гіпсової копії черепа та відтворення 

на ній за допомогою спеціальної мастики м’яких тканин обличчя: 

жувальних м’язів, гребенів, розташованих між ними, і т. ін. 

Реконструкція обличчя за черепом потребує не лише глибоких 

знань у галузі морфології людини, а й певних мистецьких навичок: 

її виконують у вигляді графічного профілю або скульптури. 

Метод пластичної та графічної реконструкції, який широко 

застосовується не лише в антропології, а й у криміналістиці, 

постійно вдосконалюється. Останнім часом співробітники 

лабораторії пластичної антропологічної реконструкції Інституту 

етнології та антропології РАН вивчають співвідношення між 

м’якими тканинами та кістковою основою за допомогою 

ультразвукової ехолокації. Це дає змогу працювати з живими 

людьми – представниками різних расових та етнічних груп – без 

будь-якої шкоди для їхнього здоров’я. 

Створені на основі пластичної реконструкції документальні 

портрети первісних людей та історичних осіб прикрашають 

музеї багатьох країн світу. 

 

ПЕРЕВІР СЕБЕ 

 

1. Місце з’єднання лобової і тім’яної кісток називається: 

а) астеріон; 

б) базіон; 

в) брегма. 

 

2. У похованнях якої культури на теренах України було знайдено 

штучно деформовані черепи? 

а) катакомбної; 

б) ямної; 

в) салтівської. 
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3. Точка перетину міжносового шва з верхнім краєм грушо-

подібного отвору називається: 

а) сфенобазіон; 

б) рініон; 

в) орале. 

 

4. Хто вперше описав спосіб штучної деформації голови? 

а) Гіппократ; 

б) Демокріт; 

в) Авіцена. 

 

5. Де в середині ХХ століття були поширені різні варіанти 

сплощення потилиці? 

а) на Уралі; 

б) у Сибіру; 

в) на Кавказі та Центральній Азії. 

 

6. Що з переліченого нижче можна реконструювати із високим 

ступенем вірогідності? 

а) складку верхньої повіки; 

б) форму обличчя; 

в) контур нижніх країв крил носа. 

 

7. Найнижча точка на нижньому краї очної орбіти черепа 

називається: 

а) орбітале; 

б) опістіон; 

в) ектоконхіон. 

 

8. Найбільш виступаюча вперед точка підборіддя в медіальній 

площині черепа називається: 

а) поріон; 

б) погоніон; 

в) простіон. 

 



І. О. Малюченко 

 

44 

9. Наведіть синонім слова «латеральний»: 

а) серединний; 

б) задній; 

в) бічний. 

 

10. Найбільш виступаюча точка на виличній дузі називається: 

а) зигіон; 

б) вертекс; 

в) дакріон. 
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РОЗДІЛ 4 
 

ОСТЕОМЕТРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

4.1. Скелет тулуба. 

4.2. Скелет верхньої кінцівки. 

4.3. Скелет нижньої кінцівки. 

4.4. Визначення довжини тіла (зросту) за кістками скелета. 

 

4.1. Скелет тулуба 

Грудина (рис. 29) 

1. Загальна довжина – відстань від найнижчої точки яремної 

вирізки до найнижчої точки тіла. Вимірюється ковзним циркулем. 

4. Найбільша ширина ручки – відстань між найвіддаленішими 

точками бічних країв ручки грудини.  

5. Найбільша ширина тіла грудини – відстань між найвідда-

ленішими точками бічних країв тіла грудини. 

 
Рис. 29. Виміри грудини 

 

Поперековий відділ хребтового стовпа (рис. 30)  

1. Передня висота тіла – відстань між передніми (верхньою 

та нижньою) поверхнями тіла в медіально-сагітальній площині 

(крім двох перших шийних хребців). Вимірюється ковзним 

циркулем.  
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Рис 30. Виміри хребців 

 

1а. Найбільша передня висота тіла другого шийного хребця – 

відстань між верхівкою зубоподібного відростка і найнижчою 

точкою тіла в медіально-сагітальній площині. Вимірюється 

ковзним циркулем. 

4. Верхній сагітальний діаметр – відстань між точками, 

розташованими на перетині медіально-сагітальної площини та 

переднього і заднього країв верхньої поверхні тіла. Вимірюється 

ковзним циркулем. 

5. Нижній сагітальний діаметр – відстань між точками, 

розташованими на перетині медіально-сагітальної площини та 

переднього і заднього країв нижньої поверхні тіла. Вимірюється 

ковзним циркулем. 

Крижова кістка (рис. 31) 

 
Рис. 31. Виміри верхньої ширини крижової кістки 

 

1. Дугова довжина – відстань між найбільш виступаючими 

вперед точками верхнього краю основи і верхівки зрощеної 
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крижової кістки в медіально-сагітальній площині. Вимірюється 

антропометричною стрічкою. 

2. Передня висота, або пряма довжина, – проекційна 

відстань між найбільш виступаючими вперед точками верхнього 

краю основи і верхівки зрощеної крижової кістки в медіально-

сагітальній площині. Вимірюється ковзним циркулем. 

4. Верхня ширина тазової поверхні – відстань між найвіддале-

нішими точками, розташованими на передніх краях бічних 

поверхонь основи. Вимірюється антропометричною стрічкою, 

притиснутою до тазової поверхні крижової кістки. 

6. Глибина вигину тазової поверхні – відстань між найглибшою 

точкою тазової поверхні та прямою, що з’єднує найбільш 

виступаючі вперед точки верхнього краю основи і верхівки в 

медіально-сагітальній площині 

 

4.2. Скелет верхньої кінцівки 

Лопатка (рис. 32) 

 
Рис. 32. Виміри лопатки 

 

1. Морфологічна висота – відстань від найвищої точки 

бічного кута до найнижчої точки нижнього краю лопатки. 

2. Морфологічна ширина – відстань від середньої точки 

суглобової западини до точки на медіальному краї лопатки біля 

основи лопаткової ості (посередині між її верхнім та нижнім 

краями). 
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Ключиця (рис. 33) 

 
Рис. 33 Вимір ключиці 

1. Найбільша довжина – відстань між найвіддаленішими 

точками грудинного і плечових кінців лопатки. Застосовуються 

вимірювальний штатив, рухома дощечка. 

6. Окружність середини діафіза – окружність у середині 

тіла. Вимірюється антропометричною стрічкою. 

Плечова кістка (рис. 34) 
 

 
Рис. 34. Виміри плечової кістки 

 

1. Найбільша довжина – відстань між найвищою точкою 

голівки та найнижчою точкою блокоподібної суглобової поверхні 

нижнього епіфіза. Вимірювальний штатив, рухома дощечка. 

2. Уся довжина, або фізіологічна довжина – відстань між 

найвищою точкою голівки та найнижчою точкою голівчастого 

підвищення блокоподібної суглобової поверхні нижнього 

епіфіза. Вимірювальний штатив, рухома дощечка. 

3. Ширина верхнього епіфіза – відстань між крайньою 

медіальною точкою голівки та крайньою латеральною точкою 

великого горбика. Вимірювальний штатив, рухома дощечка. 

4. Ширина нижнього епіфіза – відстань між найбільш 

віддаленими точками внутрішнього та зовнішнього надвиростків. 

Ковзний циркуль або вимірювальний штатив і рухома дощечка. 

5. Найбільший діаметр середини діафіза – найбільша ширина 

тіла на рівні середини довжини. Ковзний циркуль. 

6. Найменший діаметр середини діафіза – найменша ширина 

тіла на рівні середини ширини. Ковзний циркуль. 
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7. Найменша окружність діафіза – найменша окружність 

тіла, що визначається візуально. Антропометрична стрічка. 

8. Окружність середини діафіза – окружність середини тіла 

на тому ж рівні, що й виміри 5 і 6. Антропометрична стрічка. 

Ліктьова кістка (рис. 35) 

 
 

Рис. 35. Виміри ліктьової кістки: 

1 – найбільша довжина; 2 – фізіологічна довжина;  

3 – найменша окружність 
 

1. Найбільша довжина – відстань від найвищої точки ліктьо-

вого відростка верхнього епіфіза до найнижчої точки шилопо-

дібного відростка нижнього епіфіза. Вимірювальний штатив та 

рухома дощечка. 

2. Фізіологічна довжина – відстань між найнижчою точкою 

зовнішнього краю вінцевого відростка верхнього епіфіза та 

найнижчою точкою голівки нижнього епіфіза. Ковзний циркуль. 

11. Передньо-задній діаметр – відстань між передньою 

поверхнею та заднім краєм тіла на рівні найсильнішого розвитку 

міжкісткового краю. Ковзний циркуль. 

12. Поперечний діаметр, або ширина діафіза, – відстань між 

внутрішньою поверхнею тіла кістки та її міжкістковим краєм у 

площині, перпендикулярній передньо-задньому діаметру. 

13. Верхня ширина діафіза – відстань між найнижчою точкою 

блокової вирізки та протилежною точкою на внутрішній поверхні 

тіла. Ковзний циркуль. 

3. Найменша окружність – найменша окружність тіла, здебіль-

шого трохи вище нижнього епіфіза. Антропометрична стрічка. 
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Променева кістка (рис. 36) 

 
Рис. 36. Виміри променевої кістки: 

1 – найбільша довжина; 2 – фізіологічна довжина;  

3 – найменша окружність діафіза; 4 – поперечний діаметр,  

або ширина діафіза 

 

1. Найбільша довжина – відстань від найвищої точки 

голівки верхнього епіфіза до верхівки шилоподібного відростка 

нижнього епіфіза. Вимірювальний штатив і рухома дощечка. 

2. Фізіологічна довжина – відстань між найглибшими 

точками суглобових поверхонь (ямкою голівки та зап’ястковою 

суглобовою поверхнею). Товщинний циркуль. 

4. Поперечний діаметр, або ширина діафіза, – найбільша 

ширина тіла на рівні найсильнішого розвитку міжкісткового 

краю. Ковзний циркуль. 

5. Сагітальний діаметр діафіза – відстань між передньою 

та задньою поверхнями тіла у площині, перпендикулярній 

поперечному діаметру. 

3. Найменша окружність діафіза – найменша окружність 

тіла, здебільшого нижче середини діафіза. Антропометрична 

стрічка. 
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4.3. Скелет нижньої кінцівки 

Таз (рис. 37) 

 
Рис. 37. Виміри тазових кісток 

2 – найбільша ширина тазу;  

2 – сагітальний діаметр входу в малий таз;  

3 – ширина верхнього тазового отвору 

 

1. Висота таза – відстань від найвищої точки клубової 

кістки до найнижчої точки сідничного горба. Товщинний або 

ковзний циркуль. 

2. Найбільша ширини таза – відстань між найвіддаленішими 

точками на зовнішніх краях гребенів клубової кістки. Товщинний 

або ковзний циркуль. 

8. Ширина таза між остями сідничної кістки – відстань між 

верхівками сідничних остей. Ковзний циркуль. 

12. Ширина клубової кістки – відстань між верхівками 

передньої верхньої та задньої верхньої остей. Ковзний циркуль. 

23. Сагітальний діаметр входу в малий таз – відстань між 

точкою, розташованою на перетині переднього краю крижової 

кістки з медіально-сагітальною площиною, та точкою на 

тильному боці верхнього краю сімфіза. Ковзний циркуль або 

штангенциркуль. 

24. Ширина верхнього тазового отвору – відстань між 

найвіддаленішими точками входу в малий таз. Ковзний циркуль. 
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Стегнова кістка (рис. 38) 

 
Рис. 38. Виміри стегнової кістки:  

2 – суглобова довжина;  

3 – найбільша ширина верхнього епіфіза; 

 6 – найбільша ширина нижнього епіфіза; 

8 – сагітальний діаметр на рівні середини діафіза;  

9 – поперечний діаметр на рівні середини діафіза;  

10 – окружність на рівні середини діафіза;  

21 – ширина нижнього епіфіза 
 

1. Найбільша довжина – відстань між найвищою точкою 

голівки й найнижчою точкою медіального виростка. 

Вимірювальний штатив, рухома дощечка. 

2. Загальна довжина стегнової кістки у природному стані – 

відстань від найвищої точки стегнової кістки до площини, яка 

проходить через найнижчі точки виростків нижнього епіфіза. 

Вимірювальний штатив, рухома дощечка. 

21. Ширина нижнього епіфіза – відстань між найвіддаленішими 

точками бічних поверхонь надвиростків. Вимірювальний 

штатив, рухома дощечка; ковзний циркуль. 

6. Сагітальний діаметр середини діафіза – відстань між 

передніми та задніми поверхнями тіла в місці найсильнішого 

розвитку жорсткуватої лінії. Ковзний циркуль. 

7. Поперечний діаметр середини діафіза – відстань між 

бічними поверхнями тіла в місці найсильнішого розвитку 

жорсткуватої лінії. Ковзний циркуль. 

9. Верхній поперечний діаметр діафіза – відстань між 

бічними поверхнями тіла на 3-4 см нижче нижнього краю 

малого вертлюга. Ковзний циркуль. 

10. Верхній сагітальний діаметр діафіза – відстань між 

передньою та задньою поверхнями тіла на 3-4 см нижче 

нижнього краю малого вертлюга. Ковзний циркуль. 
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8. Окружність середини діафіза – окружність у середині 

тіла. Антропометрична стрічка. 

Великогомілкова кістка (рис. 39) 

 
Рис. 39. Виміри великогомілкової кістки 

 

1. Загальна довжина великогомілкової кістки – відстань між 

найнижчою точкою присередньої кісточки та найвищою точкою 

бічної суглобової поверхні верхнього епіфіза. Вимірювальний 

штатив, рухома дощечка. 

2. Суглобова довжина великогомілкової кістки – відстань від 

середньої точки поверхні медіального виростка до основи 

присередньої кісточки. Товщинний циркуль. 

1а. Найбільша довжина великогомілкової кістки – відстань 

між найнижчою точкою присередньої кісточки та найвищою 

точкою горбистості верхнього епіфіза. Вимірювальний штатив, 

рухома дощечка. 

3. Найбільша ширина верхнього епіфіза – відстань між найвід-

даленішими медіальною та латеральною точками відростків 

верхнього епіфіза. Вимірювальний штатив, рухома дощечка; 

ковзний циркуль. 

6. Найбільша ширина нижнього епіфіза – відстань між 

найбільш віддаленою медіальною точкою присередньої кісточки 

і найбільш віддаленою від неї точкою латеральної поверхні 

нижнього епіфіза. Вимірювальний штатив, рухома дощечка; 

ковзний циркуль. 

8. Сагітальний діаметр на рівні середини діафіза – відстань 

між переднім гребенем і задньою поверхнею в середині тіла. 

Ковзний циркуль. 

8а. Сагітальний діаметр на рівні отвору живлення – 

відстань між переднім гребенем і задньою поверхнею тіла на 

рівні отвору живлення. Ковзний циркуль. 
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9. Поперечний діаметр на рівні середини діафіза – відстань 

між медіальним і міжкістковим краями в середині тіла. Ковзний 

циркуль. 

9а. Поперечний діаметр на рівні отвору живлення – відстань 

між медіальним і міжкістковим краями тіла на рівні отвору 

живлений. Ковзний циркуль. 

10. Окружність на рівні середини діафіза – окружність у 

середині тіла. Антропометрична стрічка. 

10б. Найменша окружність діафіза – окружність у 

найтоншому місці діафіза. Антропометрична стрічка. 

 

4.4. Визначення довжини тіла (зросту) за кістками скелета 

Існує близько 20 способів визначення довжини тіла за 

кістками скелета (здебільшого за розмірами довгих трубчастих 

кісток), хоча жоден із них не позбавлений певних недоліків. На 

практиці найчастіше застосовують таблиці французького 

антрополога Л. Манувріє та американських учених М. Троттера 

та Г. Глезера, де подано співвідношення між розмірами окремих 

кісток рук та ніг і зростом живих людей. 

Спосіб Л. Манувріє ґрунтується на матеріалах, які охоплюють 

49 осіб – мешканців міста Ліона, котрі померли до 60-ти років. 

На думку фахівців, він дає надійніші результати під час 

дослідження низькорослих та середньорослих груп. Спосіб 

передбачає використання найбільшої довжини плечової, 

ліктьової, променевої, велико- та малогомілкової кісток, а також 

загальної довжини стегнової кістки у природному стані.  

М. Троттер та Г. Глезер обстежили понад 5500 американських 

військовослужбовців, які загинули під час Другої світової війни 

(4672 вихідців з Європи, 577 негрів, 176 латиноамериканців). 

Вважають, що їхній спосіб дає кращі результати у високорослих 

та середньорослих групах. Учені використовували найбільшу 

довжину плечової, ліктьової, променевої, малогомілкової кісток, 

а також загальну довжину великої гомілкової кістки. 
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За спостереженнями М. Троттера та М. Глезера, асиметрія 

між однойменними кістками, розташованими з різних боків 

скелета, загалом незначна і не має певної закономірності. Цей 

висновок набуває великого практичного значення, адже кістяки 

стародавніх людей часто бувають частково зруйнованими. Отже, 

для визначення зросту за таблицями Л. Манувріє, М. Троттера та 

М. Глезера можна використовувати як ліві, так і праві кістки 

скелета. 

Допускається також визначення зросту за розмірами не всіх, 

а двох-трьох кісток. 

 

ПЕРЕВІР СЕБЕ 
 

1. Скільки існує способів визначення довжини тіла за кістками 

скелета? 

а) близько п’яти; 

б) близько десяти; 

в) близько двадцяти. 

 

2. За розмірами яких кісток здебільшого визначають довжину 

тіла? 

а) довгих трубчастих; 

б) довгих губчастих; 

в) змішаних. 

3. Який спосіб вважається дає кращі результати при вимірі 

довжини тіла у високорослих та середньо рослих групах? 

а) Л. Манувріє; 

б) М. Тостера та Г. Глезера; 

в) Р. Мартіна. 

 

4. За якою кількістю кісток допускається визначення росту? 

а) однієї; 

б) двох-трьох; 

в) п’яти. 
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5. Чим можна виміряти окружність середини діафіза ключиці? 

а) антропометром; 

б) ковзним циркулем; 

в) антропометричною стрічкою. 

 

6. Фізіологічна довжина ліктьової кістки вимірюється: 

а) ковзним циркулем; 

б) вимірювальним штативом; 

в) антропометричною стрічкою. 

 

7. Чим вимірюється найбільша довжина променевої кістки? 

а) вимірювальним штативом і рухомою дощечкою; 

б) антропометром; 

в) мандибулометром. 

 

8. Лопатка, ключиця, плечова, ліктьова та променева кістки 

складають: 

а) скелет нижньої кінцівки; 

б) скелет верхньої кінцівки; 

в) скелет тулуба. 

 

9. Яка з перелічених кісток не входить до скелету нижньої 

кінцівки? 

а) стегнова; 

б) великогомілкова; 

в) грудина. 

 

10. Відстань між найвіддаленішими точками бічних країв тіла 

грудини називається: 

а) найбільша ширина тіла грудини; 

б) найбільша ширина ручки; 

в) загальна довжина. 
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РОЗДІЛ 5 
 

МЕТОДИКА ЗБИРАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ  

Й ОПИСУ ПАЛЕОАНТРОПОЛОГІЧНИХ ДАНИХ 

 

5.1. Методика збирання і транспортування кісткових решток 

людей під час археологічних розкопок. 

5.2. Система обліку, опису й архівації палеоантропологічних 

даних. 

 

5.1. Методика збирання і транспортування кісткових 

решток людей під час археологічних розкопок 

Важливим елементом палеоантропологічного дослідження є 

збирання кісткових решток людей в експедиційних умовах, що 

вимагає дотримання певних правил. 

Зачистку скелета під час розкопок стародавніх поховань слід 

розпочинати з черепа; згодом від ґрунту звільняються грудна 

клітка та верхні кінцівки, далі – тазові кістки та нижні кінцівки. 

Спочатку проводиться так звана груба зачистка для визначення 

пози похованого, і лише після цього скелет повністю розчищається 

зверху і з боків. Особлива увага приділяється зачистці лицевого 

відділу черепа, крихкі кістки якого часто бувають ушкодженими. 

Крім того, вони можуть бути покриті сумішшю глини та червоної 

вохри, за допомогою якої колись моделювалось обличчя 

покійного. Саме такий ритуал зафіксували вітчизняні археологи 

(В. Отрощенко, Г. Євдокимов та ін.) у похованнях катакомбної 

культури доби бронзи Північного Причорномор’я. 

Вже у процесі вивільнення скелета від ґрунтового заповнення 

поховальної ями слід ужити певних заходів для закріплення 

ушкоджених кісток. Гарні результати дає просочування кісток 

спиртовим розчином клею БФ-2. Перед цією процедурою 

поверхню ушкодженої кістки треба повністю очистити від дрібних 

часточок ґрунту, котрі, змішавшись з клеєм, можуть перетворитися 

на тверду кірку, видалення якої вимагатиме неабияких зусиль. 
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З цією метою кістки спочатку змітають м’яким пензликом, а 

потім протирають ваткою, змоченою в спирті. 

Розбираючи скелет, слід звертати велику увагу на його 

анатомічний порядок. Неправильне положення чи відсутність 

окремих кісток можуть мати ритуальний характер. Іноді вони є 

свідченнями прижиттєвого каліцтва або причини смерті похованої 

людини. І в тому, і в іншому випадку це дає змогу отримати 

важливу інформацію про ідеологічні уявлення та умови життя 

стародавніх суспільств. 

Для дослідження скелета в лабораторних умовах бажано 

брати всі кістки, однак на практиці часто це неможливо через 

відсутність належних умов для зберігання остеологічних мате-

ріалів. Тому найчастіше беруть череп, тазові, довгі трубчасті 

кістки. Унікальні скелети беруться повністю (бажано монолітом). 

Черепи, які добре збереглися, готуються до транспортування 

таким чином. Спочатку внутрішня порожнина мозкового 

відділу, очні ямки та носові кістки очищаються від ґрунту. Ця 

процедура потребує особливої обережності, бо, як вже йшлося 

вище, крихкі кістки обличчя, особливо носові, легко руйнуються. 

Не слід мити черепи водою, що трапляється у практиці археоло-

гічних експедицій. 

Досвід показує, що після інтенсивної обробки на кістках 

часто спостерігається відшарування компакти (поверхневого 

шару), з’являються тріщини та інші ушкодження. Крім того, 

іноді руйнуються лицевий відділ та основа черепа і, як наслідок, 

губляться окремі фрагменти. Зауважимо, що в експедиційних 

умовах допускається лише протирання сухого черепа вологим 

ватним тампоном. 

Черепи, видобуті з вологої поховальної камери, слід сушити 

в тіні, уникаючи прямого сонячного проміння. 

Для транспортування черепів використовують дерев’яні або 

пластмасові ящики, днища яких бажано встелити товстим шаром 

амортизуючого матеріалу, краще всього паперу чи деревної 

стружки. Кожний череп загортають в окремий паперовий пакет, 
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який згодом обв’язують мотузкою чи бинтом. Треба простежити, 

щоб найбільш вразливі частини лицевого скелета – носові кістки, 

очні яблука – були додатково захищені м’яким папером чи 

іншим матеріалом. 

Зуби, які випали з комірок, доцільно зібрати в окремий 

паперовий чи целофановий пакет, що його запаковують разом із 

черепом. Між запакованими черепами додатково розміщують 

амортизуючий матеріал. 

Зруйновані черепи беруть частинами чи монолітом. Перший 

спосіб застосовують тоді, коли порожнина черепа заповнена 

пухкою землею. Зауважимо, що кожен фрагмент слід додатково 

загорнути в папір. 

Монолітом беруться черепи, порожнини котрих заповнені 

твердою землею. В цьому випадку землю навколо черепа 

обкопують доти, доки він не залишиться на високому стовпчику 

ґрунту. Розчищені й закріплені кістки (здебільшого це кістки 

лицевого відділу) покривають кількома шарами м’якого паперу, 

присипають землею і туго обмотують бинтом. Потім стовпчик 

зрізають ножем і череп разом із землею загортають у цупкий 

папір, туго обв’язавши пакет мотузкою. Цей своєрідний каркас 

оберігає череп під час транспортування. Ще краще цю роль 

відіграє твердий гіпсовий каркас, який скріплює вирізаний і 

перебинтований моноліт. Такий спосіб був застосований вітчиз-

няним археологом Д. Телегіним і московськими антропологами 

Г. Лебединською та Г. Сурніною в процесі дослідження мезолі-

тичного могильника Василівка ІІІ в Дніпровському Надпоріжжі, 

що дало змогу цілком зберегти цінну краніологічну серію. 

Кістки кінцівок і таза загортають спочатку в м’який, а потім 

у цупкий папір, кожну окремо. Дрібні кістки, наприклад фаланги, 

доцільно зберігати в невеликих коробках. 

Слід звертати належну увагу на шифрування остеологічного 

матеріалу. На всіх узятих для подальшого дослідження кістках 

скелета вказують рік розкопок, назву населеного пункту, 

розташованого біля місця розкопок, номер кургану і поховання. 
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Якщо череп беруть монолітом, то кожний пакет забезпечується 

етикеткою, що містить наведені вище дані. 

 

5.2. Система обліку, опису й архівації палеоантропо-

логічних даних 

Морфологічні характеристики кісткових решток викопної 

людини фіксуються на бланках (у вигляді цифрових або 

буквених позначень), де вказується їх місцезнаходження, історична 

епоха чи археологічна культура, до якої належить знахідка, стать 

та вік померлого, дата проведення дослідження, прізвище дослід-

ника. Всі бланки мають порядкові числа. 

Зразки індивідуальних краніологічного та остеологічного 

бланків представлені нижче. 

Індивідуальні бланки об’єднуються за хронологічним та 

територіальним принципом. Сумарні колекції бланків, які 

представляють ту чи іншу групу (популяцію) давньої людності, 

зберігаються в окремих папках у фондах музеїв, академічних 

інститутів, вищих навчальних закладів та інших інституцій. 

Місцезнаходження папок (населений пункт, назва інституції, 

фонд, кімната, шафа, полиця) фіксуються в реєстровій книзі. 

Морфологічні особливості окремих вибірок фіксуються на 

таблицях середніх значень краніологічних, остеологічних та 

інших ознак. Ці таблиці використовуються для статистичних 

розрахунків. Зразки антропологічних бланків наведені в таблицях 

5.2.1, 5.2.2. 

Таблиця 5.2.1 

Краніологічний бланк 

Місце збереження 
Народність, 

культура, час 
Стать 

Інв. № Місце знахідки Вік 

Дослідник Дата  
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1. Поздовжній діаметр     ... 

1а.  Поздовжній діаметр від офріона   ... 

8.  Поперечний діаметр     ... 

17.  Висотний діаметр базіон-брегма   ... 

5.  Довжина основи черепа    ... 

9.  Найменша ширина лоба    ... 

10.  Найбільша ширина лоба    ... 

11.  Ширина основи черепа    ... 

12.  Ширина потилиці     ... 

29.  Лобна хорда      ... 

30.  Тім’яна хорда      ... 

34.  Потилична хорда     ... 

Горизонтальне коло через офріон   ... 

24. Поперечна дуга пор. – бр. – пор.   ... 

25. Сагітальна дуга     ... 

26. Лобна дуга      ... 

27. Тім’яна дуга      ... 

28. Потилична дуга     ... 

7.  Довжина потиличного отвору    ... 

16.  Ширина потиличного отвору    ... 

Висота вигину лоба     ... 

Висота вигину потилиці    ... 

Бімалярна ширина фмо. – фмо.   ... 

Висота назіона фмо. – фмо.    …

 Висота субспінале над зм. – зм.    ... 

SС (57) Симотична ширина     ... 

SS Симотична висота      ... 

МС (50)Максилофронтальна висота    ... 

DС  Дакріональна ширина     ... 

Глибина іклової ямки     ... 

Висота вигину вилицевої кістки   ... 

Ширина вилицевої кістки    ... 

32.  Кут профілю лоба від назіона    ... 

Кут профілю лоба від глабели    ... 
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33 (1). Кут верхньої частини потилиці до горизонталі ... 

33 (2). Кут нижньої частини потилиці до горизонталі ... 

33 (4). Кут перегину потилиці    ... 

34. Кут потиличного отвору    ... 

72. Загальний кут обличчя     ... 

73. Середній кут обличчя     ... 

74. Кут альвеолярної частини    ... 

75. Кут нахилу носових кісток    ... 

75 (1). Кут виступання носа    ... 

45. Діаметр вилиць      ... 

40. Довжина основи обличчя     ... 

48. Верхня висота обличчя     ... 

47. Повна висота обличчя      ... 

43. Повна ширина обличчя     ... 

46. Середня ширина обличчя    ... 

60. Довжина альвеолярної дуги    ... 

61. Ширина альвеолярної дуги    ... 

62. Довжина піднебіння     ... 

63. Ширина піднебіння     ... 

51. Ширина орбіти від максилофронтале   ... 

52. Висота орбіти      ... 

20. Вушна висота      ... 

68 (1). Довжина нижньої шелепи від мищелків  ... 

79. Кут гілки нижньої шелепи    ... 

68. Довжина нижньої шелепи від кутів   ... 

70. Висота гілки      ... 

71а. Найменша ширина гілки    ... 

65. Мищелкова ширина     ... 

66. Кутова ширина      ... 

67. Передня ширина     ... 

69. Висота сіфаза      ... 

69 (1). Висота тіла      ... 

69 (3). Довжина тіла     ... 

Кут виступання підборіддя     ... 
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Надперенісся (за Мартіном 1-6)    ... 

Надбрівні дуги (1-3)     ... 

Зовнішній потиличний горб (за Брока, 0-5)  ... 

Соскоподібний відросток (1-3)    ... 

Нижній край грушоподібного отвору   ... 

Передньоносова ость     ... 

 

Таблиця 5.2.2 

Остеологічний бланк 

Місце збереження 
Народність, культура, 

час 
Стать 

Інв. № Місце знахідки Вік 

Дослідник Дата 

 

Плечова кістка     Права  Ліва 

 

1. Найбільша довжина   ...  ... 

2. Уся довжина    ...  ... 

3. Верхня епіфізарна ширина  ...  ... 

4. Нижня епіфізарна ширина  ...  ... 

5. Найбільший діаметр середини діафіза ...  ... 

6. Найменший діаметр середини діафіза ...  ... 

7. Найменше коло діафіза   ...  ... 

8. Коло середини діафіза   ...  ...     

6 : 5   Показник перетину   ...  ...    

6 : 1   Показник масивності   ...  ... 

 

Променева кістка 
 

1. Найбільша довжина   ...  ... 

2. Фізіологічна довжина   ...  ... 

4. Поперечний діаметр діафіза  ...  ... 

5. Сагітальний діаметр діафіза  ...  ... 
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3.    Найменше коло діафіза  ...  ...    

5 : 4.    Показник перетину   ...  ...       

3 : 2.    Показник масивності   ...  ... 

 

Ліктьова кістка 
 

1. Найбільша довжина   ...  ... 

2. Фізіологічна довжина   ...  ... 

11. Передньо-задній діаметр  ...  ... 

12. Поперечний діаметр   …  ... 

13. Верхній поперечний діаметр  ...  ... 

14. Верхній дорзоволярний діаметр ...  ... 

3. Найменше коло   ...             ...   

3 : 2. Показник масивності   ...  ... 

11 : 12. Показник перетину   ...  ...      

13 : 14. Показник платоленії   ...  ... 

 

Ключиця 
 

1. Найбільша довжина   ...  ... 

6. Коло середини діафіза   ...  ... 

6 : 1. Показник масивності   ...  ... 

 

Лопатка 
 

1. Морфологічна ширина  ...  ... 

2. Морфологічна довжина  ...  ...    

2 : 1.  Показник форми  ...  ... 

 

Стегнова кістка 
 

1. Найбільша довжина   ...  ... 

2. Довжина у природному стані  ...  ... 

21. Мищелкова ширина   ...  ... 

6. Сагітальний діаметр 

середини діафіза   ...  ... 
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7. Поперечний діаметр середини діафіза ... ... 

9. Верхній поперечний діаметр діафіза  ... ... 

10. Верхній сагітальний діаметр діафіза  ... ... 

8. Коло середини діафіза    ... ...    

8 : 2.    Показник масивності    ... ...    

6 : 7.    Показник пілястрії     ... ...  

10 : 9.  Показник платимерії    ... ... 
 

Велика гомілкова кістка 
 

1. Повна довжина    ... ... 

2. Мищелково-тарання ширина   ... ...   

     1а. Найбільша довжина    ... ... 

5. Найбільша ширина верхнього епіфіза  ... ... 

6. Найбільша ширина нижнього епіфіза  ... ... 

8. Сагітальний діаметр на рівні  

середини діафіза    ... ... 

     8а.   Сагітальний діаметр на рівні for. nutr.  ... ... 

9. Поперечний діаметр на рівні  

cередини діафіза    ... ... 

    9а. Поперечний діаметр на рівні for. nutr.  ... ... 

    10.  Коло на рівні середини діафіза   ... ...  

    10б.  Найменше коло діафіза    ... ... 

9а : 8а. Показник перетину     ...  ... 

10б : 1. Показник масивності    ... ... 
 

Мала гомілкова кістка 
 

1. Найбільша довжина    ... ... 

2. Передньо-пряма довжина   ... ... 

5.  Передньо-пряма ширина   ... ... 

Крижень  
 

1. Дугова ширина    ... ... 
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Таз 
 

1.  Висота таза     ... ... 

9.  Висота клубової кістки    ... ... 

10.  Висота крила клубової кістки   ... ... 

15.  Висота сідалищної кістки    ... ... 

17.  Висота лобкової кістки   ... ... 

8.  Ширина між сідалищними остями   ... ... 

23.  Сагітальний діаметр входу в малий таз  ... ... 

23.  Поперечний діаметр входу в малий таз ... ... 

 

ПЕРЕВІР СЕБЕ 

 

1. З чого слід розпочинати зачистку скелета? 

а) з черепа; 

б) з грудної клітки; 

в) тазових кісток. 

 

2. Для чого проводиться груба зачистка скелета із поховання? 

а) для визначення віку; 

б) для визначення пози похованого; 

в) для визначення статі похованого. 

 

3. Якому відділу скелета приділяється особлива увага при 

розчистці? 

а) тазовому поясу; 

б) мозковому відділу черепа; 

в) лицевому відділу черепа. 

 

4. За допомогою якого матеріалу моделювали обличчя небіжчиків 

представники катакомбної культури доби бронзи? 

а) суміш глини та піску; 

б) суміш глини та червоної вохри; 

в) суміш глини та черепашки. 
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5. Які кістки з поховання беруть найчастіше задля дослідження в 

лабораторних умовах? 

а) череп; 

б) кістки п’ястка; 

в) ребра. 
 

6. Які кістки черепа руйнуються найсильніше? 

а) скроневі; 

б) носові; 

в) виличні. 
 

7. Що таке «компакта»? 

а) поверхневий шар; 

б) внутрішній шар; 

в) серединний шар. 
 

8. Як в експедиційних умовах бажано сушити черепи, видобуті 

з вологої поховальної камери? 

а) спеціальними приладами для сушіння; 

б) на сонці; 

в) у тіні. 
 

9. Яким чином забрати череп небіжчика для подальшого 

дослідження, порожнина якого заповнена твердою землею? 

а) монолітом; 

б) розбираючи на частини; 

в) беруть лише кістки лицевого відділу. 
 

10.  Як називається антропологічний бланк, у якому фіксуються 

морфологічні особливості черепа? 

а) остеологічний; 

б) соматологічний; 

в) краніологічний.
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РОЗДІЛ 6 
 

СОМАТОМЕТРІЯ ТА СОМАТОСКОПІЯ 

 

6.1. Волосяний покрив і пігментація. 

6.2. Будова голови та обличчя. 

6.3. Морфологія тіла. 

 

6.1. Волосяний покрив і пігментація 

Розрізняють три типи волосяного покриву, які послідовно 

змінюються протягом людського життя: первинний, або зародковий 

(лануго), що з’являється на четвертому місяці та інтенсивно розви-

вається до восьмого місяця зародкового існування; вторинний, або 

дитячий, який формується на час народження дитини (волосся 

голови, брови, повіки); третинний, який формується в період 

статевого дозрівання: волосся на лобку і в пахвах, а в чоловіків – 

на голові (борода, вуси), грудях, животі тощо. 

За традицією, що склалася в історичній антропології, передба-

чається вивчення форми і ступеня жорсткості волосся голови.  

З-поміж ознак третинного волосяного покриву фіксують розвиток 

брів, а в чоловіків – волосся на обличчі (бороди) і на грудях. 

Для класифікації форми волосся голови (рис. 40) застосовують 

схему Р. Мартіна, за якою розрізняють три основних типи (в 

балах), які у свою чергу діляться на підтипи: 1 – прямі (лізотрихія): 

тугі, гладкі, плоскохвилясті; 2 – хвилясті (кіматотрихія): широко-

хвилясті, вузькохвилясті, локонові; 3 – кучеряві (улотрихія): 

слабокучеряві, дуже кучеряві, слабоспіральні й дуже спіральні – 

«жмуткоподібні». З’ясовано, що ступінь вигину волосин 

пов’язаний з формою їхнього поперечного перерізу: у прямого 

волосся він округлий, а в кучерявого – овальний. Крім того, існує 

залежність між формою волосся та вигином його кореневої 

частини (стрижня): чим вигнутіший стрижень, тим кучерявіше 

волосся. 
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Рис. 40. Форма волосся голови:  

1-3 – пряме; 4-6 – хвилясте; 7-9 – кучеряве 
 

 

Ступінь жорсткості волосся залежить від товщини стрижня. 

Площа поперечного перерізу жорстких волосин складає приблизно 

6-7 тис. квадратних мікрометрів, а м’яких – вдвійчи менше. 

Розвиток бороди (в чоловіків) (рис. 41) оцінюється за п’яти-

бальною схемою: 1 – дуже слабкий (рідке волосся на щоках 

уздовж вух та на нижній частині підборіддя); 2 – слабкий 

(суцільний масив рідкого волосся на щоках уздовж вух та 

суцільний ріст волосся на передній і нижній частинах 

підборіддя); 3 – середній (суцільний волосяний покрив, рідкий 

на щоках і нижній частині обличчя); 4 – сильний (волосся густе, 

але щоки зарослі не повністю); 5 – дуже сильний (дуже густа 

борода, щоки рівномірно й цілком вкриті волоссям). 
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Рис. 41. Розвиток бороди: 1 – дуже слабкий; 2 – слабкий;  

3 – середній; 4 – сильний; 5 – дуже сильний 
 

Ріст волосся на грудях (у чоловіків) теж визначається за 

п’ятибальною схемою: 1 – поодинокі волосини; 2 – рідке волосся 

на всій поверхні грудей; 3 – густіше й довше волосся покриває 

весь грудний м’яз; 4 – суцільний густий волосяний покрив на 

грудному м’язі, по краях – трохи рідший; 5 – суцільний волосяний 

покрив на грудях та по краях грудного м’язу. 

Розрізняють три типи розвитку брів: 1 – рідкі; 2 – середні;  

3 – густі, коли на надпереніссі з’являються окремі волосини, а 

зрідка має місце повне змикання брів. 

До найхарактерніших рис зовнішності сучасних людей нале-

жить колір шкіри, волосся й райдужини очей (судинної оболонки, 

яка оточує зіницю), що їх визначають пігментні меланини. 

Колір шкіри залежить від кількості та розташування меланино-

вих гранул (меланосомів), які залягають в її поверхневому шарі 

(епідермісі), від шершавості й вологості шкірної поверхні, а 

також від насиченості кров’ю дрібних судин. 

При визначенні кольору шкіри необхідною умовою є денне 

освітлення. Тут використовують різні методи, але найпоши-

ренішим є шкала німецького антрополога Ф. Лушана. Вона вклю-

чає 36 скелець різного забарвлення, об’єднаних у п’ять великих 

груп: 0 – дуже світла шкіра (№ 1-9); 1 – світла (№ 10-14); 2 – 

середнього ступеня забарвлення (№ 15-18); 3 – темна (№ 19-23); 

4 – дуже темна (№ 24-35). 

Для візуальної оцінки кольору шкіри часто застосовують 

також термінологічну таблицю, запропоновану Р. Мартіном 

(таблиця 6.1.1). 
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Таблиця 6.1.1 

Пігментація шкіри (за Р. Мартіном) 

Тип, бал 
Порядковий 

номер 

Словесна  

характеристика кольору 

IV – дуже темний 
1 сіро-чорний 

2 чорно-коричневий 

ІІІ – темний 

3 справжній темно-коричневий 

4 червоний, темно-коричневий 

5 червоно-коричневий 

II – середньопігментований 

 

6 справжній коричневий 

7 світло-коричневий 

8 оливково-жовтий 

І – слабопігментований 
9 жовтуватий 

10 жовтувато-білий 

0 – депігментований 

(відсутність пігмента) 

11 рожево-білий 

12 блідо-білий 
 

За шкалою В. Бунака розрізняють три типи забарвлення шкіри: 

світлий (рожевий, світло-коричневий, жовтуватий), середній 

(оливково-жовтий, різні варіанти коричневого кольору, а також 

коричневого з червонуватими відтінками) і темний (червонувато-

коричневий, шоколадний і сірувато-коричневий). Перевагою цієї 

шкали є те, що в ній витримано принцип рівності інтервалів між 

окремими номерами шкали. 

Колір волосся визначається кількістю й характером меланинів 

(зернистого та дифузного), будовою кутикули – зовнішнього шару 

стрижня волосся, кількістю секрету сальних залоз тощо. Зерна 

меланину містяться в кірковому шарі волосини – всередині 

кліток і між ними. У світлому волоссі зерна дрібні, і їх менше, ніж 

у темному. Дифузний меланин, що рівномірно насичує клітини, 

надає волоссю червонуватого (рудого) забарвлення. 

Для визначення характеристик волосся найчастіше застосо-

вують шкалу німецького антрополога С. Фішера, яка охоплює 

30 параметрів. Із них три перші відтворюють форму, а решта – 

відтінки кольору: № 4 – чорно-каштановий; № 5-7 – каштанові; 

№ 8 – темно-біляві; № 9-21 – світло-біляві; № 22-26 – попелясті; 

№ 27 – чорний. 
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У працях фахівців, які вивчали антропологічний склад українсь-

кого народу, прийнята розбивка цієї шкали на п’ять класів: 0 – 

біляві відтінки (№ 16-24); 1 – світло-русяві (№ 13-15, 25); 2 – русяві 

(№ 9-12, 26); 3 – темно-русяві (№ 6-8); 4 – чорні (№ 4-5, 27). 

Колір очей залежить від кількості й розташування меланину в 

різних шарах райдужини. Якщо в передніх шарах його немає, то 

райдужина характеризується блакитно-сірим забарвленням. 

Наявність великої кількості меланину в цьому місці зумовлює різні 

карі відтінки. За розрідженого розташування гранул меланину в 

передніх шарах райдужини поєднуються блакитнуваті й буро-

коричневі відтінки, утворюючи змішане забарвлення. 

При визначенні кольору очей найчастіше використовують 

шкалу В. Бунака. В ній розрізняється три типи забарвлення 

райдужини (темне, змішане й світле), які у свою чергу поділяються 

на підтипи (таблиця 6.2.2). 

 

Таблиця 6.2.2 

Пігментація очей (за В. Бунаком) 
 

Тип, бал 
Порядковий 

номер 
Колір 

II – темний 

(сильнопігментований), 

без інших відтінків, 

крім коричневого 

1 

чорний (райдужина за кольором 

майже не відрізняється від зіниці); 

трапляється рідко 

2 
темно-карий  

(світліше рівномірне забарвлення) 

3 

світло-карий  

(різні ділянки райдужини  

забарвлені нерівномірно) 

4 
жовтий (рівномірно світлий колір); 

трапляється рідко 

І – змішані відтінки 

(середньо-

пігментований) 

5 
буро-жовто-зелений (переважають 

бурі та жовті елементи) 

6 

зелений (на зеленому тлі можна 

виділити вкраплення як жовто-

бурих, так і сіро-синіх ділянок без 

переважання певного кольору) 
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Закінчення табл. 6.2.2. 

 

7 

сіро-зелений (на переважаючому 

сіро-блакитному тлі можуть  

бути вкраплення буро-жовтого  

й зеленого кольорів) 

8 

сірий або блакитний із буро-жовтою 

облямівкою (вінцями) навколо 

зіниці, яка не має бути більшою за 

половину радіуса райдужини (якщо 

облямівка дуже широка, то 

фіксують колір № 5, якщо вузька – 

№ 7); трапляється рідко 

0 – світлий (відсутність 

пігмента, тобто немає 

інших відтінків 

кольору, крім сірого, 

блакитного, синього) 

9 
сірий (можуть бути вкраплення 

світліших і темніших елементів) 

10 

сіро-блакитний (на переважаючому 

сіро-блакитному тлі визначаються 

білясті й темно-сірі смужки, на краї 

райдужини – синюватий тон) 

11 
блакитний (схожий з № 10,  

але основне тло блакитне) 

12 
рівномірно синє тло;  

трапляється рідко 

 

6.2. Будова голови та обличчя 

Для вимірів голови й обличчя живої людини (рис. 42) 

застосовують систему антропометричних точок, головними з 

яких є такі: 

вертекс, або верхівкова, vertex (v) – найвища точка на тім’ї; 

глабела, glabella (g) – найбільш виступаюча вперед точка між 

бровами в медіально-сагітальній площині; 

гнатіон, або підборідна, gnathion (gn) – найнижча точка 

підборіддя у тій же площині; 

гоніон, або нижньощелепна, gonion (go) – найбільш виступаюча 

назовні точка на куті нижньої щелепи; 

еуріон, або тім’яна, euryon (eu) – найбільш виступаюча назовні 

точка бічної стінки голови; 

зигіон, або вилична, zygion (zy) – найбільш виступаюча назовні 

точка виличної дуги; 
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лабрале суперіус, або губна верхня, labrale superius (ls) – 

точка на верхній губі, яка лежить на перетині медіальної площини 

з межею між її шкірною і слизистою частинами; 

лабрале інферіус, або губна нижня, labrale inferius (li) – точка 

на нижній губі, яка лежить на перетині медіальної площини з 

межею між її шкірною і слизистою частинами; 

метопіон, metopion (m) – точка на перетині серединної площини 

з лінією між найбільш виступаючими пунктами лобних горбів; 

назіон, або верхньоносова, nasion (n) – точка в місці перетину 

носолобового шва з медіально-сагітальною площиною; 

опістокраніон, або потилична, opisthokranion (op) найвідда-

леніша від глабели точка голови в медіально-сагітальній площині; 

офріон, ophryon (on) – місце перетину медіально-сагітальної 

площини з лінією, проведеною між найвищими точками брів; 

селіон, sellion (se) – найглибша точка перенісся; 

стоміон, або ротовa, stomion (sto) – серединна точка ротової 

щілини; 

субназале, або підносова, subnasale (sn) – задня точка нижнього 

краю носової перегородки; 

трагіон, або козелкова, tragion (t) – точка над верхнім краєм 

козелка вуха, що лежить на перетині двох дотичних ліній, 

проведених до верхнього й переднього країв козелка; 

тріхіон, trichion (tr) – точка, розташована на перетині сере-

динної площини з нижнім краєм волосяного покриву в лобовій 

частині. 

 
Рис. 42. Основні антропометричні точки на голові 
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Наведемо основні виміри, показники та описові ознаки голови й 

обличчя живої людини. 

Поздовжній діаметр – відстань від глабели до опістокра-

ніона. 

Поперечний діаметр, або найбільша ширина голови, – відстань 

між еуріонами. 

Головний показник, тобто співвідношення між поперечним 

та поздовжнім діаметрами, вираховується за тією ж формулою, 

що й черепний. Прийнята така рубрикація головного показника: 

до 75,9 – доліхокефалія; 76-80,9 – мезокефалія; 81 і вище – бра-

хікефалія. 

Морфологічна висота обличчя – відстань від назіона до 

гнатіона. 

Фізіономічна частина обличчя – відстань від назіона до гна-

тіона, яка включає не лише лицеву, а й лобову частину голови. 

Виличний діаметр – відстань між зигіонами, тобто найбільш 

виступаючими назовні точками вилиць. 

Нижньощелепний діаметр – відстань між найбільш висту-

паючими точками нижньої щелепи (гоніонами). 

Форма обличчя у фронтальному перерізі (контур перерізу, що 

проходить через середину виличних дуг) (рис. 43). Вирізняють 

такі типи обличчя: 1 – трикутний: найбільша ширина локалі-

зується в ділянці виличних дуг, обличчя звужується до підборіддя 

через кути нижньої щелепи; 2 – конічний, протилежний тип будови 

обличчя, коли за наявності масивної нижньої щелепи воно 

поступово звужується вгору; 3 – квадратний: невисоке обличчя 

з вугластими обрисами, яке характеризується приблизно однако-

вою шириною на рівні виличних дуг і кутів нижньої щелепи;  

4 – круглий: низьке обличчя має рівномірно заокруглені обриси; 

5 – прямокутний, за обрисом схожий із квадратним, але трап-

ляється у високолицих людей; 6 – овальний, властивий високо-

лицим людям, однак характеризується заокругленими обрисами 

контура. 
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Рис. 43. Типи обличчя у фронтальному перерізі 

 

Надбрів’я. Розрізняють три типи розвитку рельєфу надбрів’я 

(у балах): 1 – слабкий (на нижньому краї лобової кістки в ділянці 

медіального відтинку очної орбіти є невелике набухання); 2 – 

середній (сильне потовщення, лобової кістки в середній частині 

орбіти); 3 – сильний (потовщення виражене дуже сильно). 

Вертикальне профілювання обличчя. На відміну від черепа на 

голові живої людини його визначають візуально (в горизонтальній 

площині), враховуючи розташування лінії, що з’єднує назіон та 

субназале, відносно вертикалі, опушеної з назіона. Вирізняють 

три типи вертикального профілювання обличчя (у балах): 1 – 

прямий (ортогнатний), коли обидві лінії збігаються чи майже 

збігаються; 2 – помірно виступаючий (мезогнатний): лінії 

утворюють гострий кут, верхня щелепа трохи виступає вперед; 3 – 

сильно виступаючий (прогнатний), коли верхня щелепа помітно 

виступає вперед. 

Горизонтальне профілювання обличчя. Як і в попередньому 

випадку, воно визначається візуально. Розрізняють три типи 

горизонтального профілювання: 1 – плоский: характеризується 

відносно рівною та широкою передньою поверхнею обличчя, що 

переходить у бічну під кутом, близьким до прямого; 2 – середній 

(проміжний); 3 – звужений, якому властиві клиноподібне висту-

пання обличчя вперед і плавний перехід його передньої частини в 

бічну. 

Виступання вилиць. За трибальною схемою розрізняють: 1 – 

слабко виступаючі; 2 – середньо виступаючі; 3 – сильно висту-

паючі вилиці. Вузьким обличчям здебільшого властиві слабко 

виступаючі, а плоским – сильно виступаючі вилиці. 
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Значна увага в антропології приділяється вивченню розмірів 

та форми носа. Остання визначається формою його окремих 

елементів: перенісся, спинки, крил, кінчика та ніздрів. Наведемо 

основні ознаки, які фіксуються в носовій ділянці. 

Висота носа – відстань від назіона до субназале. 

Ширина носа – відстань між найбільш виступаючими точками 

крил носа. 

Носовий показник, що вираховується як співвідношення 

ширини та висоти носа. Рубрикація: до 69,9 – лепторинія, або 

вузьконосість; 70-84,9 – мезоринія, або широконосість, вище 

85 – хамеринія, або широконосість. 

Висота перенісся (рис. 44, 45) оцінюється за трибальною 

схемою: 1 – низьке: перенісся трохи підноситься над лінією, що 

з’єднує внутрішні кути носа; 2 – середнє; 3 – високе. 

 

 

 
 

Рис. 44. Ступінь  

випирання носа 

Рис. 45. Розвиток  

надперенісся 
 

 

Поперечний профіль спинки носа, що визначається в його 

середній частині, також оцінюється за трибальною схемою: 1 – 

плоский, 2 – середній; 3 – виступаючий. 

Висота перенісся та поперечний профіль спинки носа 

характеризують ступінь виступання носових кісток із площини 

обличчя. Між ними існує прямий зв’язок: чим вище перенісся, 

тим чіткіше окреслений ніс. 

Форма спинки носа, або її поздовжній профіль (рис. 46). 

Розрізняють чотири типи профілів: 1 – увігнутий; 2 – прямий; 

3 – звивистий; 4 – випуклий. 
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Рис. 46. Поздовжній профіль спинки носа 
 

Положення кінчика й основи носа (рис. 47) оцінюється при 

погляді на обличчя у профіль, коли голова перебуває у 

франкфуртській горизонталі, за трибальною схемою: 1 – трохи 

підняте; 2 – горизонтальне; 3 – опущене. Існує значний зв’язок 

між даною ознакою і профілем спинки носа: увігнутий профіль 

частіше поєднується з піднятими кінчиком і основою, а 

випуклий – з горизонтальними або опущеними. 

 
Рис. 47. Положення кінчика й основи носа 

 

Форма ніздрів (рис. 48). Вирізняють три типи носових отворів 

(у балах): 1 – круглі чи квадратні; 2 – трикутні, яйцеподібні; 3 – 

овальні, квасолеподібні. Широким і плоским носам властиві 

круглі, а вузьким, чітко виступаючим із площини обличчя, – 

овальні форми ніздрів.  
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Рис. 48. Положення поздовжньої осі ніздрів 

 

Положення поздовжньої осі ніздрів (рис. 48) оцінюється в 

балах: 1 – вертикальне, тобто майже сагітальне; 2 – середнє; 3 – 

похиле, близьке до поперечного. Широкі носи характеризуються 

більш поперечним, а вузькі – більш вертикальним положенням 

ніздрів. 

Висота крил носа. Розрізняють три типи цієї ознаки (в балах): 

1 – низька (близько 
1
/5 загальної висоти носа); 2 – середня 

(приблизно 
1
/4); 3 – висока (

1
/3). 

У процесі соматологічних досліджень фіксують також ознаки 

будови губ. 

Висота верхньої губи – відстань від субназале до лабрале 

суперіус. Визначається за допомогою вимірів або візуально за 

трибальною схемою: 1 – коротка, або низька (13-15 мм); 2 – 

середня (16-18 мм); 3 – довга, або висока (19-21 мм). Існує 

певний, хоча й не чіткий зв’язок між низьким обличчям і 

короткою, і навпаки – між високим обличчям і високою 

верхньою губою. 

Профіль верхньої губи, або контур її шкірної частини 

відносно вертикалі, опущеної з точки субназале. Оцінюється за 

трибальною схемою: 1 – прохейлія, або виступання губи вперед; 
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2 – ортохейлія (вертикальне положення); 3 – опістохейлія (відсту-

пання губи назад). 

Товщина губ, або висота їхньої слизистої частини, визначається 

за допомогою вимірів як відстань між точками лабрале суперіус та 

лабрале інферіус або ж візуально за чотирибальною схемою : 

1 – тонкі; 2 – середні; 3 – товсті; 4 – надуті. 

Важливим джерелом антропологічної інформації є варіації 

будови м’яких тканин очної ділянки обличчя. 

Розріз очей визначається за трибальною схемою: 1 – вузький; 

2 – середній; 3 – широкий. 

Складка верхньої повіки (рис. 49) – складка між її верхньою 

частиною, обмеженою борозною, та нижньою, що прилягає до 

очного яблука. Шкіра верхньої повіки або натягнута, або 

«набухає», утворюючи поперечні складки. Розрізняють (у балах) 

чотири ступені розвитку цієї ознаки, а саме: 0 – складка 

відсутня; 1 – розвинута слабо; 2 – нижній край складки 

опускається до середини повіки; 3 – сильно розвинута складка 

закриває нижній край повіки. 

 

 
Рис. 49. Складка верхньої повіки (бали 0-3):  

0 – відсутня; 1 – виражена слабо; 2 – виражена середньо;  

3 – виражена сильно 
 

Епікантус, або «монгольська складка», – шкірна складка, що 

вертикально тягнеться вздовж внутрішнього кута ока, прикри-

ваючи слізний горбик (рис. 50). Здебільшого з’єднується зі 

складкою верхньої повіки. Це призводить до того, що нижній край 

повіки і внутрішній кут ока можуть бути цілком закриті шкірною 

складкою. 
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Рис. 50. Епікантус (бали 0-3):   

0 – відсутній; 1 – виражений слабо; 2 – виражений середньо;  

3 – виражений сильно 

Розвиток епікантуса оцінюється за чотирибальною схемою: 

0 – відсутній, 1 – виражений слабо; 2 – середній; 3 – сильний. 

 
 

6.3. Морфологія тіла 

Для вимірів тіла живої людини застосовують систему антро-

пометричних точок, які містяться на тулубі та кінцівках (рис. 51). 

 
Рис. 51. Основні антропометричні точки на тілі людини 
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До головних антропометричних точок на тулубі належать: 

верхньогрудинна suprasternale (sst) – у центрі верхнього краю 

яремної вирізки грудини; 

середньогрудинна, mesosternale (mst) – у центрі тіла грудини 

на рівні верхнього краю четвертого грудинно-реберного зрошення; 

соскова, thelion (th) точка у центрі соска, що визначається 

тільки в дітей та чоловіків; 

пупкова, omphalion (om) – у центрі пупка; 

лобкова, sysphysion (sy) – по медіальній лінії на верхньому 

краї лобкового зрошення; 

клубово-остиста, iliospinale anterius (is) – найбільш виступаюча 

вперед точка верхньої передньої ості клубової кістки; 

клубово-гребінцева, iliocristale (іс) – найбільш виступаюча 

назовні точка на гребені клубової кості; 

шийна, cervicale (c) – точка на верхівці остистого відростка 

сьомого шийного хребця; 

пояснична, lumbale (lu) – точка на вершині остистого відростка 

п’ятого поясничного хребця. 

До антропометричних точок на верхній кінцівці належать: 

плечова, akromion (a) – найбільш виступаюча назовні точка 

на краю плечового відростка лопатки; 

променева, radiale (r) – верхня точка голівки променевої кістки; 

шилоподібна, stylion (sty) – нижня точка шилоподібного 

відростка променевої кістки; 

фалангова, phalangion (ph) – верхня точка основної фаланги 

третього пальця на тильній поверхні; 

пальцева, dacrylion (da) – найбільш дистальна точка на м’якій 

тканині нігтьової фаланги третього пальця на опущеній руці. 

Антропометричні точки на нижній кінцівці:  

вертлюгова, trochanterion (tro) – найвища, найбільш висту-

паюча назовні точка великого вертлюга стегна; 

верхньогомілкова внутрішня, tibiale (ti) – найвища точка на 

середині медіального виростка великогомілкової кістки; 
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нижньогомілкова, sphyrion (sph) – найнижча точка на присе-

редній кісточці; 

п’яткова, pternion (pte)– найбільш задня точка п’ятки; 

кінцева, akropodion (ap) – найбільш виступаюча вперед точка 

стопи на м’якій тканині першого чи другого пальця. 

Наведена система антропометричних точок дає змогу з’ясувати 

такі розміри людського тіла: 

довжина тіла (зріст) – висота над підлогою верхівкової 

точки. Вимірюється антропометром. Слід урахувати, що ця ознака 

змінюється протягом дня: вранці довжина тіла трохи більше, ніж 

увечері. 

Для класифікації росту найчастіше використовується рубри-

кація, запропонована Р. Мартіном (таблиця 6.3.1).  
 

Таблиця 6.3.1 

Умовна рубрикація довжини тіла (в см) 
Довжина тіла Чоловіки Жінки 

Мала   

карликова до 129,9 до 120,9 

дуже мала 130,0-149,9 121,0-139,9 

мала 150,0-159,9 140,0-148,9 

Середня   

нижче середньої 160,0-163,9 149,0-152,9 

середня 164,0-166,9 153,0-155,9 

вище середньої 167,0-169,9 156,0-158,9 

Велика   

велика 170,0-179,9 159,0-167,9 

дуже велика 180,0-199,9 168,0-186,9 

гігантська вище 200,0 вище 187,0 
 

Довжина тулуба – відстань від верхньогрудинної до 

лобкової точки. Антропометр. 

Довжина корпуса – довжина тіла без довжини нижньої 

кінцівки. Антропометр. 

Довжина верхньої кінцівки – відстань між плечовою та 

пальцевими точками. Антропометр. 

Довжина плеча – відстань між плечовою та променевою 

точками. Антропометр. 

Довжина передпліччя – відстань між променевою  та 

шилоподібною точками. Антропометр. 
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Довжина кисті – відстань між шилоподібною та пальцевою 

точками. Антропометр. 

Довжина нижньої кінцівки – здебільшого півсума остисто-

клубової і лобкової висот над підлогою; відстань між підлогою і 

верхівкою голівки стегнової кістки. Антропометр. 

Довжина гомілки – відстань між верхньогомілковою та 

нижньогомілковою точками. Антропометр. 

Ширина плечей – відстань між правою та лівою плечовими 

точками. Великий товщинний циркуль або штангенциркуль. 

Ширина грудної клітки – горизонтальна відстань між найбільш 

виступаючими бічними частинами ребер на рівні середньогру-

динної точки. Великий товщинний циркуль або штангенцир-

куль. 

Глибина грудної клітки, або передньо-задній діаметр, – на 

рівні середньогрудинної точки в горизонтальній площині. Великий 

товщинний циркуль. 

Окружність грудей – окружність торса по сосковій лінії, нижче 

кутів лопаток, збоку – між тулубом і руками. Антропометрична 

стрічка. 

Найбільша ширина таза – відстань між двома тазогребневими 

точками. Великий товщинний циркуль або штангенциркуль. 

Наведені розміри дають змогу визначити пропорції тіла та 

фізичний розвиток людини. 

Пропорції тіла – це співвідношення  довжини тулуба, кінцівок, 

ширини плечей і таза до загальної довжини тіла. 

Розрізняють три основних типи пропорцій тіла: 1) доліхо-

морфний – довгі ноги, короткий і вузький тулуб; 2) брахіморфний – 

короткі ноги, довгий і широкий тулуб; 3) мезоморфний – середній 

варіант (таблиця 6.3.2). 

Таблиця 6.3.2  

Характеристика пропорцій тіла (за П. Башкировим) 

Типи пропорцій 

Окремі розміри, виражені у % довжини тіла 

Довжина 

тулуба 

Довжина 

ноги 

Довжина 

руки 

Ширина 

плечей 

Ширина 

таза 

Доліхоморфний 29,5 55,0 46,5 21,5 16,0 

Мезоморфний 31,0 53,0 44,5 23,0 16,5 

Брахіморфний 33,5 51,0 42,5 24,5 17,5 
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Пропорції тіла визначаються здебільшого розмірами cкелета, 

що дає змогу зіставляти давню та сучасну людність у процесі 

етногенетичних досліджень. 

Фізичний розвиток людини – це комплекс морфофункціо-

нальних властивостей, що визначають фізичну дієздатність 

організму. 

Для характеристики фізичного розвитку застосовують 

переважно три ознаки, а саме: зріст (довжина тіла), вага тіла 

та окружність грудей. 

Здебільшого довжина тіла остаточно формується у 18-20 років, 

однак у деяких популяціях (наприклад, у тутсі Кенії) збільшення 

росту триває до 25-30 років. 

Вага тіла поступово збільшується від народження людини до 

25 років. У віці 25-40 років вона здебільшого відносно стабільна, 

потім часто дещо зростає, а після 60 – зменшується. Індивідуальні 

відхилення ваги тіла від середньої величини в популяції коли-

ваються в таких межах: мінус 18 – плюс 25 кг. Вага чоловіків 

найчастіше варіює від 52 до 75 кг, жінок – від 47 до 70 кг. 

Для визначення «оптимальної», або «ідеальної», ваги 

найчастіше застосовують формулу Лоренца:  

4:)150()100(  BBP , 

де P  – вага тіла, кг, B  – довжина тіла, см. 

Окружність грудей після припинення росту людини, як 

правило, збільшується на 3– 5 см. 

При оцінці фізичного розвитку людини вага розглядається як 

показник маси, її співвідношення з окружністю грудей – як 

показник щільності, співвідношення окружності грудей і зросту – 

як показник форми тіла. Для повнішої характеристики фізичного 

розвитку визначають ряд додаткових розмірів, що дають змогу 

вирахувати вагу м’язів, жирової тканини, скелета. 

За однакового зросту переваги у фізичному розвитку мають 

кремезніші люди, тобто ті, які характеризуються більшою 

масою та щільністю тіла. 
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ПЕРЕВІР СЕБЕ 

 

1. Який волосяний покрив має назву «лануго»? 

а) зародковий; 

б) дитячий; 

в) третинний. 

 

2. Що таке «лізотрихія»? 

а) пряме волосся; 

б) хвилясте волосся; 

в) кучеряве волосся. 

 

3. За якою схемою оцінюється розвиток бороди у чоловіків? 

а) трибальною; 

б) п’ятибальною; 

в) шестибальною. 

 

4. Що таке «епідерміс»? 

а) клітинний шар шкіри; 

б) глибинний шар шкіри; 

в) поверхневий шар шкіри. 

 

5. Яким забарвленням характеризується колір очей, якщо у 

передніх шарах райдужини немає меланіну? 

а) блакитно-сірим; 

б) буро-коричневим; 

в) карим. 

 

6. Від чого не залежить колір волосся? 

а) кількості дифузного меланіну; 

б) кількості зернистого меланіну; 

в) вологості шкіри голови. 
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7. Скільки типів обличчя у фронтальному перерізі існує? 

а) п’ять; 

б) шість; 

в) сім. 

 

8. Що таке прохейлія? 

а) виступання губи уперед; 

б) вертикальне положення губи; 

в) відступання губи назад. 

 

9. Яку формулу найчастіше застосовують для визначення 

оптимальної ваги людини? 

а) Бунака; 

б) Мартіна; 

в) Лоренца. 

 

10. Якщо висота верхньої губи людини дорівнює 13-15 мм, то 

така губа називається? 

а) коротка; 

б) середня; 

в) довга. 
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РОЗДІЛ 7 
 

МЕТОДИКА ОДОНТОЛОГІЧНИХ, 

ДЕРМАТОГЛІФІЧНИХ, ГЕМАТОЛОГІЧНИХ 

РОЗВІДОК 

 

7.1. Одонтологічні дані. 

7.2. Дерматогліфічні характеристики. 

7.3. Гематологічні ознаки. 

 

7.1. Одонтологічні дані 

Зубна система людини включає окремі групи (класи) зубів, 

яким притаманні специфічна форма й різне функціональне 

призначення. Серед зубів постійної заміни розрізняють чотири 

класи, а саме: різці (dentes incisivi), ікла (dentes canini), премоляри 

(dentes praemolares) і моляри (dentes morales) – усього 32 зуба, їхнє 

кількісне співвідношення на нижній і верхній щелепах фіксує 

зубна формула: 

3

3

2

2

1

1

2

2
MPCI , 

де символами І, С, Р, М позначені постійні різці, ікла, 

премоляри та моляри. 

Серед зубів молочної зміни відсутні премоляри, і вони 

включають три класи: різці (і), ікла (с) та моляри (m) – всього 

20 зубів, їхня зубна формула має такий вигляд: 

2

2

1

1

2

2
mci . 

Усі зуби складаються з кореня, що криється в комірці 

(альвеолі), коронки, яка міститься над коміркою і вкрита 

емаллю, та шийки, розміщеної між коренем та коронкою. Різці 

мають один, ікла – переважно один, премоляри – один чи два, 

нижні моляри – два, іноді – три, верхні – три корені. Коронки 

різців та ікол викінчуються ріжучим краєм, премолярів і 

молярів – жувальною поверхнею. Поверхня зуба, звернута у бік 
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язика, називається лінгвальною, а протилежна їй – вестибулярною. 

Коронки зубів та особливо жувальні поверхні молярів мають 

досить складну будову і містять багато ознак, які розмежовують 

давні та сучасні групи людства. 

Наведемо головні ознаки, які входять до програми 

антрополого-одонтологічних досліджень. 

Форма прикусу (рис. 52) – ознака, яка виходить із 

співвідношення верхнього і нижнього рядів різців. За 

класифікацією Р. Мартіна, розрізняють такі типи прикусу: 1 – 

псалідодонтія (РS) – верхні різці трохи прикривають нижній ряд; 

2 – лабідодонтія (LВ) – верхні та нижні різці торкаються одні 

одних своїми ріжучими краями; 3 – стегодонтія (SТ) – верхні 

різці дуже сильно виступають уперед, прикриваючи нижні; 4 – 

опістодонтія (ОР) – верхні різці не торкаються  нижніх, бо 

останні дуже зміщені в лінгвальному напрямку; 5 – прогенія 

(PG) – нижні різці виступають уперед відносно верхніх; 6 – 

хіатодонтія (HD) – між верхніми та нижніми різцями є щілина. 

 
Рис. 52. Форми прикусу:  

PS – псалідодонтія; LB – лабідодонтія; ST – стегодонтія;  

OP – оністодонтія; PG – прогенія; HD – хіатодонтія 
 

Краудінг і діастема верхніх різців. Краудінг – це лінгвальний 

зсув верхнього латерального, тобто бічного різця, коли він трохи 

або повністю випадає із зубного ряду. Діастема – відстань між 

медіальними, тобто центральними, різцями, яка перевищує 1 мм. 

Редукція верхнього латерального різця (рис. 53). Бічний різець 

на верхній щелепі іноді значно зменшується в розмірах, цілком або 

частково втрачаючи ріжучий край. Ступінь розвитку редукції 
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даного зуба оцінюється в балах, а саме: 1 – початок редукції, 

ширина латерального різця становить приблизно половину 

ширини медіального зуба даного класу; 2 – різець набуває конічної 

форми, ріжучий край цілком зникає; 3 – різець кілочкоподібної 

форми, його коронка значно нижча, ніж у сусідніх зубів. 

 
Рис. 53. Редукція верхнього латерального різця:  

1-3 – бали редукції 
 

Лопатоподібність різців (рис. 54). Задня поверхня різців або 

абсолютно плоска, або облямована крайовими гребенями, 

ступінь розвитку яких дуже варіює. Іноді вони майже непомітні, 

а іноді досить високі. В останньому випадку різці нагадують 

совкову лопату. Ступінь розвитку лопатоподібності визначається 

за такою схемою: 0 – задня поверхня різця плоска; 1 – на краях, 

часто з одного боку, є невеликі, слабо розвинуті гребені, які 

простежуються лише знизу та всередині коронки; 2 – задня 

поверхня різця облямована добре розвиненими гребенями; 3 – 

на задній поверхні розміщені високі гребені, що надають їй 

лопатоподібної форми. 

 
Рис. 54. Лопатоподібні різці 
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При проведенні статистичних розрахунків відсотки балів 2 і 

3 сумуються. Отримана цифра вказує на частоту лопатоподібних 

форм різців у даній групі. Міжгрупові зіставлення проводяться з 

урахуванням даних по медіальних різцях. 

Будова верхнього моляра (рис. 55). На жувальній поверхні 

цього зуба є чотири горбики: протоконус (рr), параконус (ра), 

метаконус (mе) та гіпоконус (hу), причому розміри останнього 

дуже варіюють. Залежно від ступеня редукції гіпоконуса 

розрізняють (у балах) чотири типи будови верхніх молярів, а 

саме: тип 4 (бал 0) – гіпоконус сильно розвинутий і не посту-

пається за розмірами іншим горбикам; тип 4 – (бал 1) – 

гіпоконус менший за розмірами, витягнутий, ніби зрізаний; тип 

3+ (бал 2) – гіпоконус сильно редукований, часто має вигляд 

заокругленої зернини, розміщеної між протоконусом і мета-

конусом; тип 3 (бал 3) – гіпоконус відсутній. При визначенні 

ступеня редукції гіпоконуса відсотки типів 3+ і 3 підсумовуються. 

 
Рис. 55. Жувальна поверхня верхнього моляра:  

me – метаконус; pa – параконус; pr – протоконус;  

hy – гіпоконус; 1 – горбик Карабеллі 
 

Горбик Карабеллі (рис. 56). На бічній поверхні протоконуса 

верхнього моляра іноді міститься додатковий п’ятий горбик, що 

має назву «горбик Карабеллі» (на честь італійського вченого, 

котрий уперше описав цю структуру). Ступінь розвитку горбика 

Карабеллі визначається за шестибальною схемою: 0 – 

абсолютно рівна бічна поверхня протоконуса; 1 – на бічній 

поверхні цього горбика з’являються один чи два невеликі 

рівчаки, що окреслюють ледве помітне підвищення; 2 – 
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невелике підвищення, окреслене слабим рівчаком; 3 – рівчак 

набуває глибини борозенки, а її протяжність збільшується, 

горбик уже має власну вершину; 4 – горбик чітко виражений 

(щоправда, дещо менший, ніж постійні); 5 – великий горбик, 

який за розмірами лише трохи поступається гіпоконусові й 

метаконусові, наближаючись до рівня жувальної поверхні. 

 
Рис. 56. Розвиток горбика Карабеллі (бали 0-5) 

 

Форма нижніх молярів (рис. 57). Жувальна поверхня 

вихідного типу нижніх молярів, що в сучасних людей 

збереглася лише на першому зубі цього класу (М 1), складалася 

з п’яти горбиків: протоконіда (prd), метаконіда (med), гіпоконіда 

(hyd), ентоконіда (end) та гіпоконуліда (hld), розділених між 

собою борозенками. Іноді внаслідок редукції гіпоконуліда на 

коронці залишаються лише чотири горбики. З іншого боку, 

поряд з основними на ній може з’явитися додатковий шостий та 

навіть сьомий горбик. 

 
Рис. 57. Будова нижнього моляра:  

протоконід; метаконід; гіпоконід; ентоконід; гіпоконулід;  

1 – дистальний гребень тригодіда;  

2 – колінчаста складка метаконіда 
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Характерною рисою вихідного типу молярів є відсутність 

контакту між протоконідом та ентоконідом: у центрі коронки 

сходилися метаконід та гіпоконід, через що тут склався такий узор 

борозен, котрий нагадував латинську літеру «ігрек» (рис. 58). 

Оскільки ця морфологічна особливість уперше з’явилася на зубах 

дріопітека – високорозвинутої мавпи кінця третинного періоду, 

вона дістала назву «узор дріопітека». За наявності цього узору в 

центрі коронки п’ятигорбкового зуба цього класу він позначається 

символом у5. У тих випадках, коли в центрі коронки сходяться 

протоконід та ентоконід, зуб позначається символом +5, +4 чи 

+6 залежно від кількості горбиків. 

 

Рис. 58. Типи сполучення п’яти горбиків на нижних молярах: 

1 – «ігрек»; 2 – «плюс» 
 

Дистальний гребінь тригоніда. Таку назву має емалевий 

місток, що іноді міститься між протоконідом і метаконідом. 

Фіксується на першому нижньому молярі. 

Колінчаста складка метаконіда – згин емалевого гребеня 

метаконіда, кут якого близький до прямого. Як і попередня 

ознака, фіксується на першому нижньому молярі. 

Міжкореневий затік емалі (рис. 59). Визначається на бічній 

вестибулярній (зовнішній) поверхні верхніх і нижніх молярів за 

шестибальною схемою: 1 – відсутність затіку, тобто опуклість 

емалево-цементної лінії спрямована у бік жувальної поверхні; 2 – 

відсутність затіку, згадана лінія пряма; 3 – відсутність затіку, 

однак емалево-цементна лінія спрямована в бік коренів; 4 – 
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невеликий затік емалі у вигляді короткого трикутного виступу у 

бік коренів; 5 – затік емалі, довжина котрого становить 

приблизно 1 мм; 6 – виражений затік емалі, який доходить до 

коренів. 

 
Рис. 59. Ступінь розвитку міжкореневого затіку емалі (1-6) 

 

Розміри молярів (рис. 60). Тут фіксують ширину, або 

мезіодистальний (передньо-задній) діаметр (MDcor) і товщину, 

або вестибулолінгвальний діаметр (VLcor). 

 
Рис. 60. Виміри молярів: 

1 – верхній моляр; 2 – нижній моляр 
 

Для загальної оцінки розмірів окремого зуба вираховують 

модуль коронки за формулою: 
 

mcor = (MDcor-VLcor) : 2. 
 

Для міжгрупових порівнянь застосовують середній модуль 

зубного ряду, що його найчастіше визначають для верхніх 

молярів за формулою:  
 

mcorМ(1–3)=(mcorМ1+mcorМ2+mcorМ3) : 3. 
 

Дослідник О. Зубов запропонував таку рубрикацію цієї 

ознаки: до 10,20 – мікродонтизм, тобто малі розміри зубів; 

10,20-10,49 – мезодонтизм, або середні розміри зубів; 10,50 і 

більше – макродонтизм, або великі розміри зубів. 
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Міжкореневий затік емалі та розміри молярів визначаються 

тільки в краніологічних серіях, решта ознак – як на черепах, так 

і у живих людей. 

 

7.2. Дерматогліфічні характеристики 

Поверхня пальців, долонь і підошв у людей вкрита 

численними гребінцями, які містять вивідні протоки потових 

залоз і дуже велику кількість нервових закінчень. Ці гребінці в 

поперечному перерізі мають вигляд сосочків і називаються 

папілярними лініями (від лат. papilla – сосок). Вивченням 

папілярного рельєфу шкіри займається окремий розділ антро-

пології, який, за пропозицією американських учених Г. Камінса 

та Ч. Мідло, дістав назву дерматогліфіки. 

Папілярні візерунки (рис. 61) на подушечках пальців рук 

складаються з однієї, двох чи трьох систем гребінців, що мають 

вигляд більш-менш витягнутих ліній. Ці системи ніколи не 

перетинаються, але можуть сходитися в точках, що їх через 

схожість з однією із літер грецького алфавіту називають дельтами, 

або трирадіусами. Залежно від кількості дельт розрізняють три 

основних типи пальцевих узорів, а саме: дуги А, котрі не мають 

трирадіуса; петлі L, які утворюють однодельтовий узор; кола, 

або завитки W, що мають два чи навіть три трирадіуси. Для 

визначення середньої кількості дельт на пальцях однієї людини 

тієї чи іншої популяції застосовують так званий дельтовий 

індекс (Dl
10

), що вираховується за формулою:  
 

Dl
10

 = (L + 2W) : 10. 
 

Величина цього показника передусім залежить від кількості 

завитків: чим більше трирадіусів, тим вищий Dl
10

. 

 
Рис. 61. Основні види пальцевих узорів: 

 1 – дуги, або бездельтові узори; 2 – петлі, або однодельтові 

узори; 3 – завитки, або дводельтові узори 
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Пальцеві узори суворо індивідуальні і в деталях ніколи не 

повторюються. За підрахунками англійського біолога XIX ст. 

Ф. Гальтона, на кінчиках пальців може налічуватися близько 

64 млрд різних папілярних малюнків, що практично виключає 

імовірність двох однакових варіантів. Ці властивості шкірного 

рельєфу були відомі ще в давніх Єгипті, Вавилоні, Індії, Китаї, 

де відбитки пальців визнавали за підписи під документами. 

Наприкінці минулого століття в Європі виник окремий розділ, 

криміналістики – дактилоскопія. Він вивчає будову папілярних 

візерунків на пальцях для ідентифікації особи, реєстрації та 

розшуку карних злочинців тощо. 

Крім пальцевих узорів, до програми антрополого-дерматоглі-

фічних досліджень входять також головні лінії, узори та трира-

діуси долоні. 

Головні лінії долоні (рис. 62). Біля основ другого – п’ятого 

пальців розташовані чотири трирадіуси – a, b, c, d. Кожен із них 

має дві короткі лінії-радіанти, які охоплюють основи пальців, та 

одну довгу, котра йде до краю долоні. Останні називаються 

головними лініями долоні й позначаються символами А, В, C, D. 

Для фіксації їхнього ходу й закінчень долоня умовно 

поділяється на 14 полів: від поля 1 на тенарі (тобто на 

підвищенні м’язів першого пальця) до поля 13 на першому 

міжпальцевому проміжку. Зауважимо, що поле 14 розміщується 

в середині ульнарного краю долоні (3-4 мм вліво і вправо від 

центральної точки). Ділянка вгору від нього до дистальної 

поперечної складки позначається як 5', а ділянка між нею й 

мізинцем – як 5'' . Закінчення головних ліній долоні фіксуються 

за допомогою цифрових позначень полів. Наприклад, коли лінія 

D закінчується в полі 11, С – в полі 9, В – у полі 7, А – в полі 5, то 

формула матиме такий вигляд: 11, 9, 7, 5. 



Практикум з антропології 

 

97 

 

Рис. 62. Папілярні узори на долоні:  

1-13 – умовні поля долоні; Hy – гіпотенар; Th – тенар; 

I, II, III, IV – міжпальцеві подушечки;  

a, b, c, d – пальцеві трирадіуси;  

A, B, C, D – головні трирадіуси долоні;  

t – осьовий трирадіус долоні 
 
 

Для загальної оцінки розташування на долоні головних ліній 

застосовується індекс, запропонований американським антропо-

логом Г. Каммінсом. Він є сумою закінчень ліній А-D, що визна-

чають хід інших ліній, поділену на кількість обстежень. Чим 

вищий індекс Каммінса, тим вище розташовані закінчення 

головних ліній долоні. 

Істинні узори долоні. На гіпотенарі, тобто підвищенні (поду-

шечці) біля ульнарно-проксимального краю долоні (протилежного 

від великого пальця), на тенарі й міжпальцевих подушечках 

можуть розміщуватись узори, утворені кількома системами 

папілярних гребінців. Фіксується відсоток кожного з них у 

цій популяції. 
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Додаткові й осьові трирадіуси долоні. Біля постійних 

трирадіусів a, b, с, d можуть траплятися додаткові міжпальцеві 

трирадіуси, з яких починаються короткі-лінії-радіанти. У таких 

випадках закінчення головних ліній долоні фіксуються за 

допомогою подвійних символів: 11/9,9/7 і т. д. 

Уздовж центральної осі долоні часто спостерігаються осьові 

трирадіуси: карпальний трирадіус t, локалізований біля 

зап’ястка, де сходяться три системи гребінців – тенарна, 

гіпотенарна й карпальна; центральний трирадіус t' проміжний 

t". Іноді присутні два, а то й три трирадіуси одночасно (tt', t' tt", 

tt' t" та ін.). У процесі антропологічного дослідження фіксується 

відсоток кожного з них. 

На думку багатьох фахівців (Г. Грюбнер, І. Гусєва, Д. Леш та 

ін.), деякі дерматогліфічні ознаки, наприклад пальцеві узори та 

узори на гіпотенарі, мають порівняно просту форму успадку-

вання. 

 

7.3. Гематологічні ознаки 

У 1900 р. австрійський учений К. Ландштайнер відкрив 

явище аглютинації – злипання червоних кров’яних тілець 

(еритроцитів) при змішуванні їх з плазмою (сироваткою) крові. 

Аглютинація викликається взаємодією високомолекулярних 

речовин із високим вмістом вуглеводів – аглютиногенів, або 

антигенів, що містяться в еритроцитах, та аглютинінів, або 

антитіл, які містяться у плазмі. Спочатку в крові людини 

виявили два антигени – А і В та два антитіла – а і р. З’ясувалося, 

що реакція аглютинації відбувається тоді, коли зустрічаються 

несумісні між собою антиген А та антитіло а або антиген В та 

антитіло р. Залежно від наявності тих чи інших антигенів та 

антитіл, взаємодія яких показана на таблиці 7.3.1, К. Ландштайнер 

та чеський професор Я. Янський виділили чотири основні групи 

крові системи АB0, а саме: I(0), ІІ(А), III(В), ІV (AB). 
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Таблиця 7.3.1 

Відмінності між групами крові системи АВ0 

Група крові Наявність антигенів Наявність антитіл 

І, або 0 – а, р 

ІІ, або А А р 

ІІІ, або В В а 

IV, або АВ АВ – 
 

Групи крові системи АВ0 мають спадковий характер, не 

змінюються з віком, і, на думку більшості фахівців, не залежать 

від статі, їх наслідування визначається трьома алелеморфними 

генами – А(р), B(Q) і H(h), причому гени А і В – домінантні, а 

ген Н – рецесивний. 

У 1927 p. K. Ландштайнер та його співробітник П. Левін 

відкрили антигени системи MN, які властиві всім людям, але 

можуть траплятися як разом, так і кожен окремо. Розрізняють 

три основні групи даної системи, а саме: М, N та MN, відмінності 

між котрими визначаються двома антитілами, що мають назву 

анти-М та анти-N. 

Велике наукове і практичне значення мало відкриття резус-

фактора, вперше виявленого в крові однієї з мавп Південної 

Азії – макаки-резус. У більшості людей він позитивний, у 

меншості – негативний. З’ясувалося, що резус-позитивність 

зумовлена наявністю антигена Rh. Дослідження останніх 

десятиліть показали, що антигени й антитіла резус-системи 

залежать від кількох пар алелів (Dd, Cc, Ее та ін.), у розподілі 

яких існують певні географічні закономірності. Особливо цікаві 

результати аналізу варіацій головного домінантного антигена D. 

У 1954 р. були опубліковані дані про ще один еритроцитарний 

фактор крові – Дієго-фактор, що на сьогодні широко засто-

совується в етнічній антропології. Назва цієї ознаки походить 

від імені перуанського хлопчика, в крові якого вона була 

виявлена вперше. 

Загалом на сьогодні відомо близько десяти груп крові, в розпо-

ділі яких серед населення земної кулі існують значні відмінності. 
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Червоні кров’яні тільця містять також гемоглобін і численні 

ферменти. 

Гемоглобін збагачує кров людини киснем. Цю функцію в 

ранньому дитинстві виконує «дитячий» гемоглобін F, а в 

дорослої людини – гемоглобін А. Якщо з якихось причин синтез 

«дорослого» гемоглобіну протікає не досить активно, це може 

викликати жовтуху, патологічні зміни довгих кісток кінцівок 

або основи черепа і т. ін. Особливо тяжкі наслідки має так звана 

серпоподібна анемія. Назва цієї хвороби походить від того, що 

еритроцити людей, які хворіють нею, мають форму серпа чи 

напівмісяця. Цікаво, що особи з частковою серпоподібністю 

еритроцитів мають менше шансів захворіти на малярію. Це 

пояснюється тим, що властивий їм гемоглобін S не так легко 

руйнується збудниками малярії, як нормальний гемоглобін А. 

Саме ця обставина пояснює наявність певних закономірностей у 

розподілі відсотків гемоглобіну S серед населення земної кулі. 

Це ж стосується й інших патологічних гемоглобінів – С, D, Е. 

Певні міжгрупові відмінності простежуються і в розподілі 

серологічних (від лат. serum – сироватка крові) ознак або білків 

плазми крові – гаптоглобінів, трансферинів та ін. 

 

 

ПЕРЕВІР СЕБЕ 

 

1. Яку кількість зубів налічує зубна система людини? 

а) 31; 

б) 32; 

в) 33. 

 

2. Які з перелічених нижче зубів не відносяться до зубів 

молочної заміни? 

а) різці; 

б) моляри; 

в) премоляри. 
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3. Як називається поверхня зуба, звернута у бік до язика? 

а) лінгвальна; 

б) вестибулярна; 

в) жувальна. 

 

4. Що таке діастема? 

а) лінгвальний зсув верхнього латерального різця; 

б) відстань між медіальними різцями; 

в) зменшення верхнього латерального різця. 

 

5. Кров якої групи можна влити людини, якщо її власна група 

II(A)? 

а) АВ(ІV); 

б) B(III); 

в) I(0). 

 

6. Яку функцію виконує гемоглобін у крові людини? 

а) викликає хворобу анемії; 

б) збагачує кров киснем; 

в) переганяє кров по судинах. 

 

7. Як називається явище злипання червоних кров’яних тілець 

при змішуванні їх з плазмою? 

а) аглютинація; 

б) пульпація; 

в) адорація. 

 

8. У якому році були опубліковані дані про наявність еротро-

цитарного фактору крові – Дієго-фактора? 

а) 1950; 

б) 1954; 

в) 1960. 
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9. У кого з пращурів людини вперше був знайдений «ігрек-узор»? 

а) дріопітека; 

б) синантропа; 

в) архантропа. 

 

10. Що не входить до програми антрополого-дерматогліфічних 

досліджень? 

а) пальцеві узори; 

б) трирадіуси долоні; 

в) серологічні ознаки. 
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