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Практичне заняття по темі  
“Ідентифікація людини за ознаками зовнішності” 

 
Мета заняття  

1. Засвоєння студентами системи елементів зовнішності людини 
та їх ознак. 

2. Набуття навичок складання опису зовнішності по методу сло-
весного портрету. 

3. Ознайомлення з методикою виготовлення суб’єктивних порт-
ретів. 

4. Ознайомлення з прийомами ототожнення особи по фотознім-
ках. 

 
План проведення занять 

1. Розгляд контрольних питань. 
2. Опис зовнішності людини з натури по методу словесного порт-

рету. 
3.  Порівняльне дослідження фотознімків з метою встановлення 

на них співпадінь та розрізнень. 
 

Матеріально-технічне забезпечення 
1. Фотокартки осіб. 
2. Таблиця, схеми опису зовнішньої анатомії людини по методу 

“словесного портрету”. 
3. Координатна сітка. 
4. Вимірювальна лінійка. 
5. Папір для виготовлення “масок”. 
 

Контрольні питання 
1. Поняття “словесного портрету”. 
2. Система елементів зовнішності людини та її ознак.  
3. Власні та супутні ознаки зовнішності людини. 
4. Правила опису зовнішності людини по методу словесного пор-

трету. 
5. Послідовність опису загальнофізичних елементів зовнішності 

людини. 
6. Поняття функціональних елементів та їх ознак. 
7. Особливі прикмети. 
8. Поняття суб’єктивного портрету. Способи їх виготовлення. 
9. Основи методики портретної експертизи. 
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Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення  
практичних  занять  по темі   

“Ідентифікація людини за ознаками зовнішності” 
 

Вивчення і використання даних, які характеризують зовнішність 
людини, з метою її розшуку і ототожнення мають велике практичне 
значення. Для розшуку і ототожнення особи найбільш важливе зна-
чення мають зовнішні ознаки, що характеризують фігуру людини, її 
обличчя, одяг, ходу, тобто все те, що можна використати як прикмети.  

При розгляді контрольних питань необхідно акцентувати увагу на 
науковому обгрунтуванні можливості ототожнення людини за ознака-
ми зовнішності. Ознаки, за якими індивідуалізують зовнішність лю-
дини, утворюють конкретно-визначену неповторну сукупність. Іден-
тифікаційне значення окремих ознак залежить від частоти, з якою 
вони зустрічаються у різних людей: чім рідше зустрічається ознака, 
тим вище її ідентифікаційне значення. Деякі ознаки зустрічаються 
тільки в окремих людей. Оскільки ідентифікаційне значення таких 
ознак дуже велике, їх   називають особливими прикметами.  

Найбільшу ступінь стійкості мають анатомічні ознаки, які характе-
ризують частини тіла, близько розташовані до кісткової основи. Се-
ред функціональних ознак найбільш стійкими є ознаки, що мають 
вроджене або патологічне походження. 

 
Опис зовнішності людини по методу словесного портрету 

Головними принципами словесного портрету, які визначають його 
як спеціальний криміналістичний метод фіксації зовнішності, є пов-
нота та систематичність опису. 

Принцим повноти практично виражається в детальному описі ана-
томії, функціональних ознак та одягу. 

Принцип систематичності означає: 
– по-перше, визначену черговість опису окремих груп зовнішні 

ознак (анатомічні, функціональні, одяг, особливі прикмети); 
– по-друге, послідовність опису кожної групи зовнішних ознак по 

правилу від загального до окремого. Наприклад, при характеристиці 
зовнішньої анатомії спочатку описують фігуру в цілому, потім окремі 
частини тіла і їх елементи; 

– по-третє, обов’язкове використання спеціальної термінології 
“словесного портрету”. 

Черговість і послідовність опису роблять його більш зручним для 
вивчення і запам’ятовування. Дотримання спеціальної термінології  
забезпечує однозначність і точність опису та сприйняття його змісту. 
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 Завдання 1  
Студентам пропонується скласти словесний портрет свого 

колеги за такою схемою (опис проводять у робочому зошиті): 
а) загальнофізичні елементи: стать, вік, антропологічний тип; 
б) анатомічні (за наступною схемою):  

Найменування ознак Характеристика 
ознак Особливості 

1. Обличчя в цілому: 

а) форма овальне, кругле, пря-
мокутне, трикутне    

б) ступінь повноти 
  

худе, середньої  
повноти, повне 

наявність бороди,  
інше 

2. Лоб 
а) висота 

  
низький, середній, 

високий 
дуже низький, дуже 

високий 
б) ширина 

  
вузький, середній,  

широкий 
дуже вузький, дуже 

широкий 
в) положення         

відносно вертикалі 
  

відхилений назад, 
вертикальний, 

нахилений вперед 

сильно розвинені  
лобні горби,  

надбровні дуги 
3. Брови: 

а) довжина короткі, середні, довгі дуже короткі, 
дуже довгі 

б) ширина вузькі, середні, широкі дуже вузькі,  
дуже широкі 

в) гущина рідкі, середні, густі дуже густі 

г) направлення 
горизонтальні,  

скошені всередину, 
скошені зовні 

  

д) контур дугові, прямі, ломані, 
хвилясті 

нерівномірність  
ширини, зрослись 

4. Очі: 

а) положення щілин горизонтальне, скоше-
не всередину чи зовні   

б) розмір щілин малі, середні, великі   
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Найменування ознак Характеристика 
ознак Особливості 

5. Ніс: 

а) розмір 
в цілому 

  

вузький, середньої 
ширини, широкий; 
короткий, середньої 
довжини, довгий 

  

б) контур спинки носа 
  

вигнутий, прямий, 
випуклий 

  
  

в) положення відносно 
горизонталі 

прямий, припіднятий, 
опущений 

  
  

6. Рот: 
а) розмір 
в цілому 

малий, середній,  
великий 

дуже малий  
чи великий 

б) положення кутів 
відносно горизонталі 

опущені, горизонталь-
ні, припідняті   

в) контур лінії  
змикання губ 

прямий, хвилястий, 
ломаний   

7. Губи: 
а) висота верхньої  

губи мала, середня, велика   

б) товщина червоної 
кайми 

тонкі, середньої  
товщини, товсті   

в) виступання верхньої губи,  
нижньої губи   

8. Підборіддя: 

а) розмір 
(висота, ширина) 

низьке, середньої ви-
соти, високе;  вузьке, 
середньої ширини, 

широке 

  

б) контур нижнього 
очерчення 

закруглений, прямоку-
тний, трикутний 

роздвоєний, 
з ямкою 

в) положення відносно 
вертикалі 

скошений, вертикаль-
ний, виступаючий   
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в) функціональні: осанка, хода, міміка, жестикуляція; 
г)  супутні: одяг, прикраси; 
д)  особливі прикмети. 
 
Завдання 2 
По пам’яті студенти описують зовнішність відомої всім людини 

(політика, артиста, співака тощо) і пропонують колегам впізнати лю-
дину, зовнішність якої була описана. 

 
Ототожнення осіб по фотокартках 

 Ототожнення осіб по фотокартках передбачає порівняльне дослі-
дження зовнішньої анатомії обличчя наступними методами: 

А) візуального співставлення ознак; 
Б) співставлення за допомогою координатних сіток; 
В) співставлення відносних величин; 
Г) співставлення за допомогою “масок”; 
Д) біологічної асиметрії обличчя; 
Ж) суміщення зображень по медіальній та ломаній лінії. 
 
Завдання 3 
Використовуючи заздалегідь приготовлені фотокартки осіб,  про-

вести за допомогою вищевказаних методів їх порівняння.  
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