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Анотації:
Розглянуто проблему визначення 
асоціативних зв'язків між певними 
групами видів спорту і дерматоглі-
фікою ніг. У дослідженнях брали 
участь 207 чоловіків загальної по-
пуляції (тих, хто не займався спор-
том) у віці 17–19 років і 78 чоловіків 
спортсменів високої кваліфікації. 
Показано, що в якості критерію у 
спортивній орієнтації дітей та під-
літків може бути дерматогліфіка. 
Визначено особливості будови дер-
матогліфіки ступні у чоловіків різних 
спортивних специализаций. Зна-
йдено інформативні ознаки дерма-
тогліфіки великого пальця і ступнів 
ніг, які можна рекомендувати для 
оцінки перспективності спортсмена 
до певної рухової діяльності. Серед 
них можуть бути типи пальцевих 
узорів, гребеневий рахунок та певні 
дерматогліфічні фенотипи. Обґрун-
товано, що певні ознаки дермато-
гліфіки ступні виступають в якості 
генетичних маркерів в прогнозі 
схильності спортсменів до високої 
реалізації потенційних можливос-
тей визначеної енергетичної спря-
мованості.

Сергиенко Л.П., Лишевская В.М. Дерма-
тоглифика стопы в прогнозе спортивной 
одаренности: дифференциальные отличия 
дерматоглифики ноги у спортсменов раз-
личных специализаций. Рассмотрена про-
блема определения ассоциативных связей 
между определенными группами видов спорта 
и дерматоглифики ног. В исследованиях при-
нимали участие 207 мужчин общей популяции 
(тех, кто не занимался спортом) в возрасте 
17-19 лет и 78 мужчин спортсменов высокой 
квалификации. Показано, что в качестве кри-
терия в спортивной ориентации детей и под-
ростков может быть дерматоглифика. Опреде-
лены особенности строения дерматоглифики 
ступни у мужчин разных спортивных специа-
лизаций. Найдено информативные признаки 
дерматоглифики большого пальца и ступней 
ног, которые можно рекомендовать для оценки 
перспективности спортсмена к определенной 
двигательной деятельности. Среди них могут 
быть типы пальцевых узоров, комбинирован-
ный счет и определенные дерматоглифические 
фенотипы. Обосновано, что определенные 
признаки дерматоглифики ступни выступают 
в качестве генетических маркеров в прогнозе 
склонности спортсменов к высокой реализа-
ции потенциальных возможностей определен-
ной энергетической направленности.

Serhiyenko L.P., Lyshevska V.M. 
Soles dermatoglyphics in the 
prognosis of sports endowment: 
differences of soles dermatoglyphics 
in sportsmen of different sport 
kinds. The problem of determining 
associations between certain groups of 
sports and dermatoglyphics feet. The 
study involved 207 men, the general 
population (those who are not in 
sports), aged 17-19 years and 78 men 
highly skilled athletes. It is shown that 
as a criterion in the sports orientation 
of children and adolescents can be 
dermatoglyphics. The features of the 
structure of the foot dermatoglyphics 
in men of different sports specialties. 
There are informative signs 
dermatoglyphics thumb and feet, 
which can be recommended to assess 
the prospects of a particular athlete’s 
motor activity. Among these are the 
types of finger patterns, combined 
account and certain dermatoglyphic 
phenotypes. It is proved that certain 
features of dermatoglyphics feet 
act as genetic markers in predicting 
propensity athletes to realize the 
potential of high specific energy 
pattern.
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Вступ1

Дерматогліфіка (грец. derma, dermat[os] – 
шкіра, glypho – висікати, гравірувати) – наука про 
особливості будови папілярних ліній пальців і долонь 
рук, а також підошв і пальців ніг людини і приматів. 
Перспективними дослідження дерматогліфіки можуть 
бути в різних галузях знань [7]:
1. Клінічній медицині. За особливостями шкіряних узорів 

можлива діагностика багатьох спадкових захворю-
вань: грубих хромосомних аберацій (хвороба Дауна, 
синдром Шерешевського–Тернера), геномних пору-
шень (фемілкетонурії, пороку серця і т.п.), захворю-
вань із спадковою схильністю (епілепсія, шизофренія, 
алкоголізм, наркоманія, цукровий діабет та ін.).

2. Судовій медицині. Можливості і перспективи ви-
користання дерматогліфіки в судовій медицині 
пов’язані з ідентифікацією особистості, встанов-
лення батьківства, материнства і підміни дітей.

3. Психофізіології. Існує взаємозв’язок дерматогліфіки 
з психічними властивостями особистості. За 
дерматогліфічними маркерами можливо прогнозува-
ти схильність людини до високого інтелектуального 
розвитку. Існує взаємозв’язок між дерматогліфікою 
і функціональною асиметрією рук у людини.
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4. Морфології. Дерматогліфічні маркери дають 
можливість прогнозувати розвиток морфологічних 
ознак ще в ранньому дитинстві.

5. Фізичному вихованні і спорті. За дерматогліфічними 
маркерами можливо визначити схильність дити-
ни до високого розвитку силових, швидкісних, 
координаційних здібностей та особливостей роз-
витку здібності до витривалості і гнучкості в 
суглобах людини. При спортивному відборі за 
дерматогліфічними маркерами можливо оцінити 
перспективу дитину до занять певним видом 
спорту. Беручи до уваги високу інформативність 
дерматогліфіки в генетичному прогнозі вважаємо 
тему дослідження актуальною.
В наукових дослідженнях доведено, що представ-

ники різних видів спорту мають свої особливості фор-
мування дерматогліфіки пальців і долонь рук [2,7]. На-
віть в межах певного виду спорту дерматогліфіка рук 
відрізняється у спортсменів різних спеціалізацій. Так, 
диференціальні відмінності спостерігаються у легко-
атлетів спринтерів, стаєрів, стрибунів та метальників 
[3,4,6], футболістів нападаючих, напівзахисників, за-
хисників [1], спортсменів академічної греблі різних 
амплуа [5]. Проте дослідження диференціальних від-
мінностей формування дерматогліфіки ніг у спортс-
менів різних видів спорту нам не відомі.
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та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Робота виконана за планом НДР Херсонського 
державного аграрного університету.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи 
Метою дослідження є визначення диференціаль-

них відмінностей фенотипічного прояву дерматоглі-
фіки ступні у спортсменів різних спеціалізацій.

Завдання роботи були наступні:
1.   Визначити особливості будови дерматогліфіки ступні 

у чоловіків різних спортивних спеціалізацій.
2. Рекомендувати певні ознаки дерматогліфіки ступні 

в якості генетичних маркерів в прогнозі схильності 
спортсменів до високої реалізації потенційних мож-
ливостей визначеної енергетичної спрямованості.
Методи дослідження. За методикою Т.Д. Гладкової 

ми оцінювали фенотипічний прояв дерматогліфічних 
ознак пальців і підошв ступні. Технологія одержання 
відбитків ступні і аналіз дерматогліфічних ознак опи-
сані нами раніше (повідомлення 1).

Організація дослідження. У дослідженнях брали 
участь 207 чоловіків загальної популяції (тих, хто не 
займався спортом) у віці 17–19 років (це були меш-
канці півдня України) і 78 чоловіків спортсменів ви-
сокої кваліфікації. Серед них були 4 Заслужених май-
стрів спорту, 12 майстрів спорту міжнародного класу 
і 62 майстри спорту. Дерматогліфіка порівнювалась у 
трьох груп спортсменів: 

1) з переважним виконанням змагальних вправ 
швидкісно-силової спрямованості (сюди були відне-
сені спортсмени легкої атлетики – спринтери, стрибу-
ни і метальники, важкоатлети). Таких було 33 особи. 
Умовно позначені в таблицях ШС; 

2) з переважною реалізацією анаеробно-аеробних 
здібностей (час виконання змагальної вправи від 20 
с до 10–12 хв). Сюди були віднесені спортсмени, що 
спеціалізуються в боксі, вільній боротьбі, карате, 
гирьовому спорті. В дослідженнях брали участь 21 
спортсмен. Умовне позначення АнАе;

3) з переважним проявом в змагальній діяльності 
аеробних механізмів енергозабезпечення. Дана група 
складалась із гребців академічної греблі, на байдар-
ках і каное, легкоатлетів бігунів, що спеціалізуються 
в бігу на довгі дистанції (1500 м, 3, 5, 6, 20 км). Така 
група нараховувала 24 особи. Умовне позначення Ае.

Результати дослідження
Дерматогліфіка великого пальця ноги. Розподіл 

основних типів дерматогліфічних узорів на першому 
пальці правої і лівої ноги, а також сумарно на двох 
ногах у чоловіків загальної популяції та спортсменів 
трьох груп наведені в таблиці 1: Аналізуючи одержані 
результати відмітимо наявність незначної кількість ду-
гових (А) і завиткових (W) узорів. Практично дугових 
узорів майже нема у представників швидкісно-
силових і аеробних видів спорту. У останніх практично 
відсутні і завиткові узори. Ці узори зустрічаються 
дещо частіше у спортсменів швидкісно-силових і 
анаеробно-аеробних видів спорту (12,2–16,7%), ніж у 
чоловіків загальної популяції (9,3%). Щодо петльових 
узорів (L) відмітимо таку тенденцію: у представників 
анаеробно-аеробних видів спорту кількість петльових 

узорів менша (71,4%), ніж у чоловіків загальної 
популяції (81,6%). А у спортсменів аеробних видів 
спорту петльових узорів зустрічається більше 
(95,9%). У представників швидкісно-силових видів 
спорту ці показники суттєво не відрізняються від 
популяційних.

Порівнюючи дерматогліфіку ноги з дермагліфі-
кою руки, відмітимо, що для спортсменів деяких ви-
дів спорту є аналогічна тенденція. Так, у спортсменів 
гребців (успіхи визначаються аеробною працездатніс-
тю) на пальцях рук зустрічаються переважно петльові 
узори. А у легкоатлетів спринтерів (швидкісно-силові 
види спорту) часто на пальцях рук зустрічаються за-
виткові узори [7]. Звідси можна зробити висновок, що 
петльові і завиткові дерматогліфічні узори на першо-
му пальці ніг можуть бути інформативними в орієнта-
ції спортсменів щодо занять певним видом спорту.

Кількісні показники наявності дерматогліфічних 
дельт і гребінців у спортсменів різних спеціалізацій в 
порівнянні з чоловіками загальної популяції наведені 
в таблиці 2. 

Тенденція тут наступна:
1) за показниками дерматогліфічних дельт суттєвих 

відмінностей між спортсменами різних спеціалізацій 
і популяційними даними не спостерігається;

2) для спортсменів різних спеціалізацій визначена 
більша наявність дерматогліфічних гребінців в 
порівнянні з популяційними даними. Це особли-
во суттєво відмічається для лівої ступні. Проте за 
гребінцевими сумарними даними першого пальцях 
ніг суттєвих відмінностей між спортсменами різних 
спеціалізацій немає.
Дерматогліфіка підошв ступні. Відмінності кіль-

кості дерматогліфічних узорів на підошвах ніг у чоло-
віків загальної популяції і спортсменів різних спеціа-
лізацій були несуттєвими (табл. 3). 

Відсутні суттєві диференціальні відмінності щодо 
дерматогліфічних дельт між спортсменами різних 
спеціалізацій та між чоловіками загальної популяції 
(табл. 4). Щодо дерматогліфічних гребінців на двох 
ступнях дещо відрізняються показники (вони менші) 
у спортсменів швидкісно-силових видів спорту в по-
рівнянні із спортсменами анаеробно-аеробного й ае-
робного механізмів енергозабезпечення і чоловіками 
загальної популяції.

Розподіл дерматогліфічних фенотипів на двох но-
гах у чоловіків загальної популяції і спортсменів різ-
них спеціалізацій наведені в таблиці 5. Порівнюючи 
дерматогліфіку спортсменів різних спеціалізацій від-
мітимо, що найбільш прості типи узорів зустрічають-
ся у представників з перевагою реалізації аеробних 
механізмів енергозабезпечення (LW=20,8%; WL=0%; 
L=25,0%). Тобто у спортсменів цієї групи майже не 
зустрічаються фенотипи з завитковим узором (W). 
Проте більше ніж в два рази в порівнянні з двома 
іншими групами спортсменів та популяційними 
даними присутні дугові узори (L). У представників 
швидкісно-силових і анаеробно-аеробних видів спорту 
частіше зустрічаються фенотипи з дерматогліфічним 
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Таблиця 1

Розподіл основних типів дерматогліфічних узорів на перших пальцях ніг у чоловіків загальної популяції і 
спортсменів різних спеціалізацій

Групи 
досліджуваних

Типи дерматогліфічних узорів великого пальця ніг
A L W

Кількість % Кількість % Кількість %
Права ступня

Спортсмени:
ШС 0 0 29 87,8 4 12,2
АнАе 4 19,0 14 66,7 3 14,3
Ае 0 0 24 100 0 0

Ліва ступня
Спортсмени:
ШС 1 3,0 28 84,8 4 12,2
АнАе 1 4,8 16 76,2 4 19,0
Ае 1 4,2 22 91,6 1 4,2

Сумарно на двох ногах
Загальна 
популяція 38 9,1 341 81,6 39 9,3
Спортсмени:
ШС 1 1,5 57 86,3 8 12,2
АнАе 5 11,9 30 71,4 7 16,7
Ае 1 2,05 46 95,9 1 2,05

Таблиця 2

Кількісні показники ( )X m±  дерматогліфічних дельт та гребінців на першому пальці ніг  
у чоловіків загальної популяції і спортсменів різних спеціалізацій

Групи досліджуваних Права ступня Ліва ступня Сумарно дві ступні
Дельти

Загальна популяція 0,96 ± 0,03 0,98 ± 0,03 1,94 ± 0,04
Спортсмени:
ШС 1,09 ± 0,06 1,06 ± 0,04 2,15 ± 0,09
АнАе 0,86 ± 0,07 1,05 ± 0,10 1,90 ± 0,14
Ае 1,00 ± 0,01 1,08 ± 0,08 2,08 ± 0,08

Гребінці
Загальна популяція 13,00 ± 0,54 12,61 ± 0,523 25,60 ± 0,988
Спортсмени
ШС 14,00 ± 1,09 15,00 ± 1,36 29,00 ± 2,20
АнАе 13,29 ± 1,60 15,81 ± 2,28 29,10 ± 3,06
Ае 14,58 ± 1,22 15,42 ± 2,08 30,00 ± 2,80

Таблиця 3

Кількісні показники ( )X m±  дерматогліфічних узорів на підошві ніг у чоловіків загальної популяції і 
спортсменів різних спеціалізацій 

Групи досліджуваних Права ступня Ліва ступня Сумарно дві ступні
Загальна популяція 1,88 ± 0,64 1,72 ± 0,06 3,60 ± 0,11
Спортсмени:
ШС 1,64 ± 0,78 1,48 ± 0,75 3,12 ± 1,43
АнАе 1,38 ± 0,59 1,57 ± 0,74 2,95 ± 1,28
Ае 1,67 ± 0,96 1,75 ± 0,73 3,42 ± 1,58

Таблиця 4

Кількісні показники ( )X m±  дерматогліфічних дельт і гребінців на підошві ніг  
у чоловіків загальної популяції і спортсменів різних спеціалізацій

Групи досліджуваних Права ступня Ліва ступня Сумарно дві ступні
Дельти

Загальна популяція 2,11 ± 0,09 1,94 ± 0,09 4,05 ± 0,16
Спортсмени:
ШС 1,79 ± 0,21 1,58 ± 0,14 3,36 ± 0,27
АнАе 1,62 ± 0,92 1,81 ± 0,12 3,43 ± 0,91
Ае 1,83 ± 0,43 1,96 ± 0,16 3,79 ± 0,41

Гребінці
Загальна популяція 44,40 ± 0,94 40,61 ± 1,93 85,01 ± 3,57
Спортсмени:
ШС 35,64 ± 1,43 33,97 ± 1,91 69,61 ± 3,63
АнАе 41,24 ± 1,24 41,71 ± 1,54 82,95 ± 2,51
Ае 40,50 ± 1,60 42,08 ± 1,06 82,58 ± 2,96
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та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

узором W (фенотипи WL і LW) в порівнянні із 
спортсменами аеробних видів спорту та чоловіками, 
які не займаються спортом.

Наведене вище дає підставу вважати, що дермато-
гліфічні ознаки ніг можна використовувати в процесі 
спортивної орієнтації дітей і підлітків. В якості гене-
тичних маркерів можна вважати наступну тенденцію 
формування дерматогліфіки ніг:

діти схильні до занять видами спорту з аеробними ме-• 
ханізмами енергозабезпечення повинні мати більш 
значну кількість петльових узорів (L) на перших 
пальцях ніг, ніж хлопці і юнаки загальної популяції 
та спортсмени орієнтовані на швидкісно-силові 
та анаеробно-аеробні види спорту. Діти, схильні 
до видів спорту із значним проявом витривалості 
переважно повинні мати дерматогліфічний фенотип 
на ступні LW та L;
діти, схильні до занять швидкісно-силовими видами • 
спорту повинні мати менший гребневий рахунок 
на двох ступнях ніг, ніж діти, що не схильні до 
занять спортом і перспективні спортсмени інших 
спеціалізацій. У них повинна бути дещо більша 
кількість петльових (L) і завиткових (W) узорів 
на першому пальці ніг, в порівнянні з хлопцями 
загальної популяції;
дерматогліфіка ніг як маркер схильності дітей до • 
занять анаеробно-аеробними видами спорту менш 
надійна в прогнозі. Рекомендації тут наступні. 
У дітей схильних до цієї роботи, як правило, 
спостерігається менша наявність петльових узорів 
(L), ніж у дітей загальної популяції і схильних до 
занять швидкісно-силовими та аеробними видами 
спорту. За іншими кількісними показниками 

дерматогліфіки ніг діти, схильні до занять 
анаеробно-аеробними видами спорту, займають 
проміжне положення між характерною будовою 
дерматогліфіки ніг у дітей, схильних до занять 
швидкісно-силовими та аеробними видами спорту. 
Так кількість гребінців на дерматогліфічних узорах 
ступнів може бути аналогічною тій, що характерна 
для перспективних дітей до занять аеробними 
видами спорту, а фенотипи дерматогліфіки ніг більш 
наближатись до фенотипів, що є характерними 
для здібних дітей до занять швидкісно-силовими 
видами спорту.

Висновки
1. Дерматогліфіка ніг може використовуватись в якості 

генетичних маркерів орієнтації юних спортсменів 
до занять різними видами спорту.

2. Більш надійним може бути прогноз за 
дерматогліфічними ознаками ніг до орієнтації дітей 
щодо занять аеробними видами спорту, а менш 
надійний – до орієнтації анаеробно-аеробними ви-
дами спорту.

3. На наш погляд, дерматогліфіка пальців і долонь рук 
може бути більш надійним генетичним маркером, 
ніж дерматогліфіка першого пальця і ступнів ніг.

4. Дерматогліфіку ніг потрібно використовувати в 
комплексі з іншими критеріями, що можуть бути 
рекомендовані в генетичному і педагогічному 
прогнозі високої схильності дітей до певної 
спортивної спеціалізації.
Подальшими перспективами можуть бути дослі-

дження ефективності комплексного прогнозу спор-
тивної обдарованості в різні види спорту.

Таблиця 5
Розподіл фенотипів дерматогліфіки підошв ніг у чоловіків загальної популяції (ЗП)  

і спортсменів різних спеціалізацій

Дослід-
жувані 
групи

Фенотипи дерматогліфіки ніг

ALW LW WL SLSW L W LA AL
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%
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іл

ьк
іс

ть

%

К
іл

ьк
іс

ть

%

ЗП 0 0 165 39,5 13 3,1 47 11,2 47 11,2 37 8,9 58 13,9 51 12,2

Спортсмени

ШС 0 0 27 40,9 5 7,6 4 6,1 6 9,1 6 9,1 9 13,6 9 13,6

АнАе 0 0 13 31,0 8 19,0 4 9,5 3 7,1 4 9,5 7 16,7 3 7,1

Ае 0 0 10 20,8 0 0 6 12,5 12 25,0 3 6,3 9 18,8 8 16,7
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