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Почерк - це технічна сторона письма, зафіксована в рукопису системи звичних рухів, в основі формування якої 

лежить письмово-руховий навик. Як вважав фізіолог Павлов, то процес вироблення навичок почерку має умовно-

рефлекторну природу. 

Зміна почерку навмисна, чи ні, завжди пов’язана зі зміною сформованої навички письма. В залежності від факторів, які 

впливають на зміну почерку, навички письма змінюються у більшій або меншій мірі. Ступінь викривлення ознак 

залежить як від характеру умов, які впливають на почерк, так і від стійкості й варіаційності почерку. 

Однак повного руйнування системи навичок, які визначають стереотипність системи рухів при письмі, як правило, 

не відбувається. Стереотипність у більшій або меншій мірі все таки зберігається. У зв'язку з цим у рукописах, які 

виконані зміненим почерком, у тому числі й зміненим навмисно, зображаються ознаки звичайного почерку виконавця, 

що дає можливість його ідентифікувати. 

Саме завдяки наявності незмінених ознак дослідження навмисно зміненого почерку базується на загальних 

положеннях методики дослідження почеркознавства . 
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Експертиза почерку все частіше 

використовується в кримінальному 

провадженні, особливо сьогодні, коли Україна 

активно намагається боротися з корупцією. 

Тому стрімкий попит на це питання вимагає від 

вчених-правників, що займаються проблемами 

судової експертизи та почеркознавства, 

швидкої реакції на появу нових наукових даних, 

технічних рішень, засобів, та аналізу почерку 

виконаного за особливих умов.  

Метою роботи є комплексний аналіз 

теоретичних основ криміналістичного 

дослідження почерку, особливостей його 

застосування в незвичайних умовах, 

використання можливостей судово-

почеркознавчої експертизи, для того щоб 

показати як формуються докази, що 

використовуються в сукупності з іншою 

доказовою базою у розслідуванні відкритого та 

зареєстрованого  в Єдиному реєстрі досудових 

розслідувань кримінального правопорушення.  

Серед питань при досліджені почерку, 

виконаного в незвичайних умовах, виділяється 

спосіб написання тексту, мається на увазі 

незвичайна поза написання. Так, вченими 

доведено, що незвична поза сприяє зміні 

певних ознак почерку. В цих випадках у 

письмово-руховому апараті людини не 

відбувається ніяких змін, але умови, що 

склалися (необхідність писати в незвичній позі) 

змушують виконавця пристосуватися до таких 

умов, тобто перебудувати механізм письма. З 

одного боку, виконавець прагне зберегти 

властивий йому зорово-руховий образ, з 

другого – вимушений змінити його, тому що 

інакше не зможе виконати текст (підпис). У 

результаті знижується автоматизація рухів, їхня 

точність, з'являються спрощення, збільшується 

зв'язність. Найбільш характерні зміни 

з'являються у почерку, якщо людина пише 

стоячи, спираючись на кість та передпліччя, 

при горизонтальному й вертикальному 

положенні паперу. 

Отже, ступінь складності рухів характеризує 

будову почерку в цілому, специфіку 

сформованості письмово-рухових навичок, 

пристосованість їх до темпу письма. 

Відповідно до цього почерки різняться. У 

простому почерку письмові знаки здебільшого 

відповідають формі стандартних прописів. У 

спрощених почерках стандартні знаки (букви) 

виконуються спрощено, і навпаки, в 

ускладнених почерках – ускладненими рухами, 

що прикрашають форму букв. Почерк 

вважається ускладненим, якщо більшість букв 

виконані ускладненими рухами. 

Враховуючи, що експериментально не 

встановлені зміни в почерку, які характерні для 

письма в певній позі, експерту можна 

рекомендувати використовувати ці ознаки лише 
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для вирішення питання щодо виконання 

рукопису в звичній або незвичній позі, без 

конкретизації, в якій саме. 

Крім того, форма і напрямок руху 

характеризують структуру рухів, виконуваних 

той, хто пише в площині за їх траєкторією. До 

ознак форми напрямку руху відносять 

переважну форму руху при виконанні окремих 

букв, знаків – правоокружний чи лівоокружний 

рух. Якщо більшість знаків виконується 

прямолінійно, то почерк називають 

прямолінійно кутастим. Якщо ж більшість букв 

виконано петлястими, округлими рухами, то 

почерк відносять до округлого. 

Напрямок руху – найбільш стійка ознака, і її 

важко для змінити. Напрямок руху характеризують 

нахилом, розміром, розгоном, зв’язністю і 

натиском. Нахил почерку визначають 

вертикальним розташуванням елементів 

письмового знака до лінії рядка. Як вважав вчений 

криміналіст Салтевський М.В. стандартний 

почерк має нахил 75° управо і називається 

правоскісним. Якщо штрихи букви з лінією 

рядка утворюють кут 90°, то почерк називають 

прямим. При нахилі штрихів знаків ліворуч 

почерк називають лівоскістним. Почерки, в 

яких кут нахилу штрихів букв менше 50°, іноді 

називають косонахильним (правим чи лівим). 

Якщо в почерку є різні нахили букв до лінії 

рядка, його називають змішаним. Нахил – одна 

з найменш стійких ознак. 

Також при дослідженні почерку постає 

питання про незвичність матеріалів письма. 

Так, саме ця обставина інакше впливає на 

механізм письма. Цілком природно, що письмо 

на незвичайній підкладці викличе інші зміни, 

ніж письмо в незвичній позі. При письмі на 

незвичайному матеріалі письма виконавець 

змінює будову букв щодо уповільненого темпу 

та уривчастого виконання. Це зрозуміло, тому 

що через підвищене зчеплення кінчика 

пишучого приладу з матеріалом письма 

швидкий темп стає неможливим. Письмо 

втрачає цілісний характер. Дугові рухи 

замінюються прямолінійними, деякі виконавці 

переходять на письмо з наслідуванням 

друкованому шрифту, як результат 

пристосування до змінених умов письма. 

Оскільки, при дослідженні почерку експерти 

намагаються виявити конкретний тип дослід-

ження (ідентифікаційний, коли вирішуються 

питання про тотожність виконавця рукописного 

об’єкту, діагностичний, коли визначаються 

умови виконання рукописного тексту або під-

пису, класифікаційний, коли встановлюється 

стать і вік виконавця рукописного об’єкту), то 

на практиці це зробити майже не реально. Так, 

наприклад, під час проведення конкретної 

судово-почеркознавчої експертизи, пов’язаної 

із дослідженням рукописного об’єкту, викона-

ного у незвичних умовах, експерт-почеркозна-

вець у процесі дослідження одночасно вирішує 

як ідентифікаційне (за наявності порівняльного 

матеріалу), так і діагностичне завдання, навіть 

якщо питання ставиться лише в плані визначен-

ня тотожності виконавця даного рукописного 

об’єкту. Або вирішення класифікаційних завда-

ні щодо встановлення похилого чи старого віку 

виконавця рукописного тексту чи підпису най-

тіснішим чином пов’язане з вирішенням діаг-

ностичних питань щодо стану його здоров’я на 

момент виконання досліджуваного рукописно-

го об’єкту, наявності чи відсутності у нього зах-

ворювань, що впливають на писемно-рухові 

функції, зовнішніх умов виконання рукописно-

го об’єкту (поза, пишучий прилад, підкладка) тощо. 

Інші властивості почерку, що 

використовуються для індивідуальної 

ідентифікації, значною мірою вивчені 

криміналістами. У меншій мірі, на жаль, 

досліджені ті властивості почерку, які несуть 

інформацію про зовнішню обстановку й 

внутрішній стан того, хто пише. Це 

пояснюється тим, що питання щодо не 

ідентифікаційних досліджень могло бути 

поставлене лише на певному рівні розвитку 

почеркознавства, коли основні теоретичні й 

практичні питання ідентифікаційних 

досліджень були вироблені. 

До не ідентифікаційних досліджень 

відносять такі дослідження, які спрямовані на 

встановлення зовнішньої обстановки й умов 

письма (факт виконання тексту у незвичній 

позі, викривленим почерком, з наслідуванням 

чужому почерку чи підпису), а також 

внутрішнього стану того, хто пише (втома, стан 

збудження чи пригнічення, психічне 

захворювання або захворювання опорно-

рухового апарату тощо). Почеркознавчими не 

ідентифікаційними дослідженнями можна 

встановити стать, вік того, хто пише, давність 

написання документу, факт схожості почерків 

двох різних осіб, факт виконання документу 

двома особами одночасно і т. ін. 
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Писемне мовлення являє собою динамічну 

єдність трьох основних сторін: змістовної, 

мовної та графічної. Незвичайні умови 

складання тексту, зокрема, незвичний стан 

(зумовлений, наприклад, хворобою, 

одержаними травмами тощо), у якому 

перебуває людина, справляють деструктивний 

вплив на мовне, логічно-змістовне та графічне 

зображення її писемного мовлення.  

Саме тому потрібно враховувати їх при 

дослідженні почерку. 

Як слушно відмічає Л.Ю. Ароцкер, завдання 

експерта полягає в тому, аби витягти з почерку 

(й з письма в цілому) максимальний обсяг 

інформації, корисної для розслідування та 

судового розгляду.  

Тому, якщо в проведенні почеркознавчих 

експертиз ознаки писемного мовлення не 

беруться до уваги, це або призводить до втрати 

інформації, корисної для органів слідства, 

впливає на можливість обґрунтування 

категоричного висновку, або стає причиною 

експертної помилки.  

Саме комплексне дослідження ознак 

почерку та писемного мовлення, здійснене в 

процесі повторної експертизи, дозволило вірно 

вирішити поставлене завдання. Хибність 

висновку первинної експертизи зумовлена в 

першу чергу тим, що експерт не дослідив й не 

врахував ознаки писемного мовлення, що 

зобразилися в досліджуваних текстах. 

Отже, при зміні зовнішніх умов письма 

можна виокремити наступні особливості. 

Найбільш мінливі, як правило, загальні ознаки 

почерку. Більш за все змінюється координація 

рухів як у загальних ознаках, так і при 

виконанні окремих букв і їх елементів. 

Змінюється будова почерку: при зміни пози – в 

бік спрощення, при незвичній підкладці або 

незвичному матеріалі письма – в бік 

ускладнення. У зв'язку зі зміною будови 

змінюється й зв'язність відповідно при 

спрощенні в бік збільшення, при ускладненні – 

в бік зменшення. У будові почерку слід 

відмітити заміну дугових рухів 

прямолінійними та кутастими. Відбувається 

збільшення розміру, розгону, як результат 

пристосування до нових умов письма. 

Змінюється загальний натиск у бік збільшення. 

Це пов'язано зі зміною статичних і динамічних 

зусиль при письмі. 

Стійкою із загальних ознак залишаються: 

виробленість почерку. Навіть при великих 

змінах координації рухів можна по окремих 

фрагментах визначити більш високий ступінь 

виробленості. Зберігається якісна 

характеристика такої ознаки, як нахил (може 

змінитися кут нахилу, його стійкість). 

Стійкими виявляються й напрямок і форма 

лінії письма, причому форма стає більш вира-

женою. Розміщення відносно лінії бланкового 

рядка також стійке (з'являється нерівномірність 

прояву, але в межах ознаки, наприклад, якщо 

розміщується над рядком, то при зміні умов 

може бути вище або нижче, але над рядком). 

На відміну від загальних ознак, окремі 

ознаки, як правило, залишаються стійкими. Це 

природно, тому що зорово-руховий образ букв 

у виконавця залишається, більш того він 

намагається зберегти його в змінених умовах. 

Тому, як правило, зберігаються всі варіанти 

будови букв, навіть ускладнені, хоча й у дуже 

деформованому вигляді. 

Нерідко зміни можна зустріти за рахунок 

більш частої зустрічальності спрощеного 

варіанту при незвичних умовах письма, як 

найбільш пристосованого до цих умов. 

Зберігається загальна форма й напрямок 

рухів при виконанні букв у цілому, форма рухів 

при з'єднанні елементів букв і букв між собою 

(особливо кутаста). Залишаються стійкими й 

напрямок рухів у місцях з'єднання, взаємний 

напрямок рухів при виконанні основних еле-

ментів. Не змінюється, як правило, вид з'єднан-

ня (крім інтервального). Дуже стійка послідов-

ність виконання рухів, тому що це автоматизо-

ваний процес, який не порушується навіть у та-

ких умовах. Залишається стійкою протяжність 

рухів ( вона навіть більш різко виражена). Збері-

гається й кількість рухів, що також пояснюється 

стійкістю зорово-рухового образу букви. 

Залишається стійкою диференціація натиску в 

окремих буквах і їх елементах (це при тому, що 

загальний натиск змінюється в бік збільшення). 

Стійке розміщення точки початку руху в 

письмовому знаку відносно умовного центру 

букви (це також пов'язано зі стійкістю зорово-

рухового образу букви). Не дивлячись на значну 

стійкість більшості окремих ознак почерку при 

зміні зовнішніх письма. 

Перш за все умов письма все ж є зміни 

деяких з них, які свідчать про незвичність 

процесу порушення координації рухів 
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позначається на появі деформації рухів при 

виконанні букв і їх елементів. 

При стійкості ознак форми й напрямку рухів 

спостерігається значна деформація окремих 

ділянок письмового знаку й елементу. Ці зміни 

особливо значні в кінці письмового знаку чи 

слова. Спостерігаються також зміни при 

виконанні дугових та овальних елементів. 

Якщо, кутасті та прямолінійні елементи 

відносно стійкі, то округлі форми рухів, як 

правило, замінюються кутастими. 

Піддається змінам і вид з'єднання письмових 

знаків і їх елементів, у випадках, якщо звичайному 

почерку властивий інтервальний. При незвичній 

позі він змінюється на більш зв'язаний. 

Змінюється протяжність рухів при виконан-

ні елементів букв і букв у цілому. При цьому 

протяжність рухів при виконанні початкових 

елементів букв збільшується, основних штрихів – 

збільшується й зменшується, заключних штрихів 

– збільшується, з'єднувальних штрихів – збіль-

шується, надрядкових і підрядкових штрихів – 

збільшується, букви в цілому – збільшується. 

Зміни ці викликані тим, що протяжність 

рухів не впливає на звичний зорово-руховий 

образ букви, який властивий виконавцеві, й, 

головне, не впливає на читаність письма, – це з 

одного боку, а з іншого – допомагає 

пристосуватися до змінених умов письма. 

Якщо розміщення точки початку руху від-

носно умовного центру букви стійке, то розмі-

щення точки початку руху у букві відносно лінії 

письма, точок з'єднання з попередньою й 

наступною буквами, та елементів у межах 

букви, точки закінчення руху, а також 

відносного розміщення рухів по вертикалі й 

горизонталі змінюються й стають нестійкими. 

Це пов'язано з порушенням координації рухів і 

пристосовністю до змінених умов письма. 

Отже, ступінь зміни й стійкості почерку в 

різних людей різна. Перш за все об'єм ознак, що 

зберігаються, прямо пропорційний ступеню 

виробленості почерку виконавця. Це природно, 

тому що з розвитком і удосконаленням навички 

письма у виконавця збільшуються 

пристосувальні можливості, зовнішнім виразом 

яких є варіації. При маловироблених навичках 

письма «збиваючі» обставини викликають великі 

порушення й зміни у почерку. 

Ступінь варіацій має особливе значення для 

характеристики стійкості ознак почерку. Це 

природно, тому що особи, почерку яких 

властиве різноманіття варіантів ознак, легше 

пристосовуються до «збиваючих» обставин, і 

порушень у їхньому почерку буде менше. 

Пристосувальні можливості навичок письма 

при високому ступені виробленості почерку 

дуже великі. 
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Пещанская А.Е. 

ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЧЕРКА, ВЫПОЛНЕННОГО В НЕОБЫЧНЫХ УСЛОВИЯХ 

Почерк - это техническая сторона письма, зафиксированная в рукописи системы привычных движений, в основе 

формирования которой лежит письменно-двигательный навык. Как считал физиолог Павлов, то процесс выработки 

навыков почерка имеет условно-рефлекторную природу. 

Изменение почерка преднамеренное или нет, всегда связана с изменением сложившейся навыка письма. В 

зависимости от факторов, влияющих на изменение почерка, навыки письма меняются в большей или меньшей 

степени. Степень искривления признаков зависит как от характера условий, влияющих на почерк, так и от 

устойчивости и вариацийности почерка. 

Однако полного разрушения системы навыков, которые определяют стереотипность системы движений при 

письме, как правило, не происходит. Стереотипность в большей или меньшей степени все же сохраняется. В связи с 

этим в рукописях, выполненных измененным почерком, в том числе и измененным намеренно, изображаются 

признаки обычного почерка исполнителя, что дает возможность его идентифицировать. 

Именно благодаря наличию измененных признаков исследования намеренно измененного почерка базируется на общих 

положениях методики исследования почерковедения. 

Ключевые слова: почерк, почерковедение, стереотипность системы движений, рукопись, «сбивающие факторы», 

направление движения, эксперт, судебно-почерковедческая экспертиза, подпись. 

 

Peshchanska A. 

FEATURES OF THE STUDY HANDWRITING, PERFORMED IN UNUSUAL  CONDITIONS 
Handwriting is the technical side of writing, recorded in the manuscript of the system of habitual movements, which is based 

on the writing-motor skill. As the physiologist Pavlov believed, the process of developing handwriting skills has a conditioned 

reflex nature. 

Changing of the handwriting intentional or not is always associated with a change of the existing writing skill. Depending on 

the factors that affect the change in handwriting, writing skills can change more or less. The degree of curvature of signs 

depends on the nature of the conditions affecting the handwriting, and on the stability and variation of handwriting. 

As a rule, however, the complete destruction of the system of skills that determine the stereotype of the system of movements 

when writing, does not occur. Stereotyping is more or less preserved. Due to this, in the manuscripts executed by the modified 

handwriting, including those modified intentionally, the signs of the usual handwriting of the performer are depicted, which 

makes it possible to identify. 

Due to the presence of the modified signs in the study of intentionally changed handwriting is based on the general provisions 

of the methodology studies of handwriting. 

Keywords: writing, handwriting, stereotyped movements of the system, the manuscript, "confounding factor", the direction of 

movement, the expert, forensic handwriting examination, signature. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


