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Поняття почерку. Ідентифікаційні ознаки почерку. 

 

• Ідентифікаційна ознака  почерку -

особливість, характеристику 

письмово-рухової навички, яка 

відображається в рукопису й 

індивідуалізує в комплексі з іншими 

особливостями почерк конкретної 

особи. 



Поняття почерку. Основи систематизації ознак почерку 

Основний поділ ознак почерку передбачає їх розподіл 

на дві великі групи: загальні і окремі. В основу цього 

поділу покладений об’єм прояву ознаки у рукопису. 

Загальними ознаками є ті його характеристики, які 

проявляються в рукопису в цілому;  

 

 

 

      Окремими – характеристики, які проявляються 

при виконанні окремих букв (у тому числі їх 

елементів і сполучень). 

 



Поняття почерку. Основи систематизації ознак почерку 

Виділено три категорії властивостей 

письмово-рухової навички:  

• ступінь і характер сформованості,  

• зорово-рухова структура  

•  побудова у просторі в межах аркушу 

папера, на якому виконувався 

рукопис. 

 



Загальні ознаки, що характеризують 

ступінь сформованості письмово-

рухової навички і характер цієї 

сформованості 

1. Ступінь виробленості почерку. 

2. Координація рухів. 

3. Темп рухів. 

4. Будова за ступенем складності 



Ступінь виробленості почерку – рівень 

володіння технікою письма, що проявляється 

в здатності особи виконувати рукописний 

текст у швидкому темпі, стійкими 

координованими рухами у відповідності з 

загальноприйнятою системою скоропису. 

Ступінь виробленості буває високий, середній 

і низький (проміжні градації: вищий за 

середній, нижчий за середній). 

 



• Високовироблений почерк 

• Середньовироблений почерк 

• Маловироблений почерк 



 

• Координація рухів – ознака почерку, яка 

відображає узгодженість (точність) рухів 

особи, що пише, й залежить від ступеня та 

якості сформованості письмово-рухової 

навички, а також умов виконання 

почеркових об'єктів. 

 

• Координація буває високою, середньою, 

низькою й зниженою  (проміжні градації: 

вища за середню, нижча за середню). 

 



• Висока координація 

• Середня координація 

• Низька координація 



 

• Темп письма – ознака почерку, яка 

відображає швидкість виконання рукопису. 

  

• Він поділяється на звичний темп, який 

може бути повільним, середнім, швидким; 

та незвичний темп, який буває 

уповільненим або прискореним. 

 



• Повільний темп 

• Середній темп 

• Швидкий темп 



• Будова за ступенем складності – ознака, що 

відображає ступінь складності рухів особи, 

що пише.  

За цією ознакою почерки поділяються на 

прості, спрощені та ускладнені. 



• Проста будова 

• Ускладнена будова 

• Спрощена будова 



Загальні ознаки, що характеризують 

структурні характеристики рухів 

• 1. Переважна форма рухів. 

• 2. Нахил. 

• 3. Протяжність рухів по горизонталі і 

вертикалі )розмір, розгін, розстановка). 

• 4. Ступінь зв'язності рухів. 

• 5. Натиск. 

 

 



 

• Прямолінійно-дугова форма рухів 

 

• Кутаста форма рухів 

 



 • нахил – правий, лівий, відсутність 

нахилу (положення повздовжніх осей 

наближається до вертикалі);  



• Лівопохилий почерк 

 

• Правопохилий почерк 

 

• нахил – правий, лівий, відсутність 

нахилу (положення повздовжніх 

осей наближається до вертикалі);  



 

         2) при виконанні дугоподібних елементів 

• Правоокружний напрямок 

 

• Лівоокружний напрямок 

 



 

• протяжність рухів по  горизонталі, 

вертикалі (розмір, розгін, розстановка). 

• Розмір – протяжність рухів по вертикалі 

при виконанні букв (рядкових елементів) та 

цифр. Визначається як: великий (висота 

рядкових букв та елементів більша за 4 мм, 

великих букв та цифр – більша за 7 мм);   

середній (висота рядкових букв та 

елементів від 2 до 4 мм, великих букв та 

цифр – від 5 до 7 мм);   малий (висота 

рядкових букв та елементів менша за 2 мм, 

великих букв та цифр менша за 5 мм). 

 



• Малий 

 

• Великий 

 

• Середній 

 



 

• Розгін – співвідношення протяжності рухів по 

горизонталі (відстані між основними елементами 

букв і між ними) й протяжності рухів по вертикалі. 

Визначається як: великий (розмір інтервалів між 

основними штрихами букв і між буквами дорівнює 

або перевищує їх висоту, інтервал між цифрами 

більший за половину їх висоти); середній (розмір 

інтервалів між основними штрихами букв і між 

буквами від половини до всієї висоти букви, інтервал 

між цифрами дорівнює половині їх висоти); малий 

(розмір інтервалів між основними штрихами букв і 

між буквами дорівнює половині висоти або менше, 

інтервал між цифрами менше половини їх висоти).  



 

• Великий  

• Середній  

• Великий  



 • Розстановка – співвідношення інтервалів 

між буквами до ширини букв. Визначається 

як: широка (розмір інтервалів між буквами 

більший за їх ширину; середня (розмір 

інтервалів між буквами приблизно дорівнює 

їх ширині); вузька (розмір інтервалів між 

буквами менший половини ширини букв).  



• Широка  

• Середня  

• Вузька  



 

•  ступінь зв'язності рухів, ступінь 

безперервності рухів у горизонтальній 

площині. Визначається як суцільна, 

коли безперервно виконуються всі 

букви в словах; велика – безперервно 

виконується 6 і більше букв у 

більшості слів; середня - безперервно 

виконується 4-5 букв у більшості слів; 

мала - безперервно виконується 2-3 

букви у більшості слів; відсутність 

зв'язності – всі букви виконуються 

окремо. 



 

• Суцільна зв'язність 

• Велика зв'язність 



 

• Середня зв'язність 

• Відсутність зв'язності 



 
• Третю групу  складають ознаки, які в 

основному залежать від окоміру особи, що 

пише. Вони відображають просторову 

орієнтацію  фрагментів рукопису, рядків, 

слів, розділових знаків, окремих рухів при 

виконанні букв та їх елементів. 



 

• В цих ознаках відображаються 

особливості навички особи, що пише, 

орієнтувати в просторі великі, 

відносно ізольовані рухи (наприклад, 

при виборі місця на аркуші паперу для 

позначки дати, підпису тощо), а 

також особливості орієнтації в 

системі рухів  (наприклад, форма лінії 

письма, її напрямок тощо ) і окремих 

рухах.  

 



 

• Найменування документу розміщено в 

середині аркуша 



 

• Найменування документу 



 

• Підпис відносно тексту 



 

• Дата розміщена в лівому нижньому 

куті 



 

• Розміщення дати 



 

• Розміщення резолюції 



 

• Абзац малого 

розміру 

• Абзац середнього 

розміру 



 

• Абзац великого 

розміру 

• Абзац великого 

розміру 



 

• Великий інтервал • Середній інтервал 

• Розмір інтервалів між рядками 

• Малий інтервал 



• Над бланковим рядком 

• Під бланковим рядком 

• На бланковому рядку 

• Перетинає бланковий рядок. 



 

• Горизонтальний напрямок 

• Напрямок, що піднімається 

• Напрямок, що опускається 

Напрямок лінії письма 



• Прямолінійна форма 

• Дугова випукла 

• Дугова ввігнута 

 

Форма лінії письма 



• Хвиляста 

• Ступінчата 



 

• Великий розмір інтервалів 

• Малий розмір інтервалів 

• Середній розмір інтервалів 

Розмір інтервалів між словами 



Поняття почерку. Ідентифікаційні ознаки почерку. 

 



Окремі ознаки почерку. 

До них відносяться:  

1. Будова букв за ступенем складності: 

• – проста (наближається до прописів);  

• – ускладнена:  

• – спрощена:  

• – спрощена й ускладнена одночасно. 

2. Будова букв за конструкцією в цілому: 

3. Темп (визначається у виняткових випадках – 

незвичні умови, зміна).  

 



Окремі ознаки почерку. 
• – форма рухів при виконанні букв і їх елементів;  

• – форма рухів при з’єднанні букв і їх елементів;  

• – напрямок рухів при виконанні букв і їх елементів; 

• – відносний напрямок згинальних рухів при виконанні 

букв і їх елементів; 

• – протяжність рухів при виконанні бук і їх 

елементів;   

• – вид з’єднання рухів при виконанні букв і їх 

елементів;  

• – кількість рухів при виконанні  букв і їх елементів;  

• – послідовність рухів при виконанні  елементів букв; 

• – спосіб початку та закінчення рухів при виконанні 

письмових знаків та їх елементів; 

 



Окремі ознаки почерку. 
• – розміщення рухів по горизонталі при виконанні 

букв і їх елементів;  

• – розміщення рухів по вертикалі при виконанні букв  

і їх елементів;  

• – розміщення точок початку рухів при виконанні 

букв і їх елементів;  

• – розміщення точок закінчення рухів при виконанні 

букв і їх елементів;  

• – розміщення точок з’єднання рухів при виконанні 

букв і їх елементів;  

• – розміщення точок перетинання рухів у буквах і їх 

елементах;  

• – розміщення рухів при виконанні розділових знаків. 

 


