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Змвліхлі мжлакз мпмбз ра номявз 
нпзтм-длдогдрзфлзт вйапрзвмпрди 
взкмозпрмвуырщпя ж гавліт фапів, а в 
пуфаплу днмту, ж кдрмы омжхуку ра 
ігдлрзсікауії ноз омжпйігуваллі жйм-
фзлів. В козкілайіпрзуі пзпрдка ал-
ромнмймгіфлзт мжлак йыгзлз є лау-
кмвм мбґоулрмвалмы і мрозкайа лажву 
«Смвдплзи нмородр», а мпраллік фа-
пмк «Габірмймгія» абм «Габірмпкмкм-
нія» (habitus – жмвліхля і logos – 
вфдлля), в лавфайщліи йірдоаруоі уд 
унмоягкмвалд ра  пзпрдкарзжмвалд 
мнзпалля жмвліхлмпрі мпмбз [1].  

Наукмві мплмвз і кдрмгзка ігдл-
рзсікауії ра вніжлалля пубєкра жйм-
фзлу нм мжлакак жмвліхлмпрі  в коз-
кілайіпрзуі смокуєрщпя нмпйігмвлм 
ла мплмві гмпяглдлщ лаук алармкії, 
сіжімймгії і нпзтмймгії. В мплмву ракмї 
кдрмгзкз жакйагдлі лаибійщх ілсмо-
кауіилі мжлакз жмвліхлмпрі йыгзлз і 
номявз вігнмвіглзт могалів. Та лдмб-
тіглм гмгарз, цм пймвдплзи нмородр, 
як ігдайщла кмгдйщ мнзпу жмвліхлмп-
рі мпмбз, лд є абпмйырлмы одайщліп-
ры, яку вігмбоаеає мнзп, мпкійщкз, 
ігдайщлд є бурряк мналмвалзк нпзті-
кмы і кає кардоіайщлмгм лмпія [2, 
п. 190 – 191]. 

Заплмвлзкмк «Сймвдплмгм нмор-
одра» є Айщсмлп Бдорзйщимл, акрзв-
лм гіяв і алгйіипщкзи алромнмймг 
Фодлпзп Гайщрмл, які гмвдйз гмуійщ-
ліпрщ сікпуварз жймфзлуів жа жмвліх-
лікз мжлакакз. Срвмодлу пзпрдку 
мнзпу мжлак жймфзлуя в 1885 о. буйм 
вномвагедлм у соалуужщкзи нмйіуії, 
рак взлзк ланояк ігдлрзсікауії жа 
пймвдплзк нмородрмк, рмбрм алромнм-
ймгіфлзи кдрмг і був лажвалзи сіжім-
глмкікмы.  

В іпрмозфлмку апндкрі є уікаві 
дніжмгз. Алрзфлзи уфдлзи і сіймпмс 
Аоіпрмрдйщ вваеав, цм нм жагайщлмку 
жмбоаедллы і йіліят мбйзффя кмела 
омжніжларз і муілзрз оівдлщ ілрдйдкру 
і мбгаомваліпрщ [3]. В днмту вігом-
гедлля Лдмлаогм га Вілфі жагмвгм гм 
сіжіглмкіпрів мвмймгів мпмбйзвмы 
рдтлікмы езвмнзпу – нуалрзйіжкмк 
(лалдпдля коапкз ….) і  пака жагагкм-
ва упкіхка у Свірі, - уд упкіхка Мм-
лз Ліжз ла првмодлмку нмородрі у 
1506 о., а ніжліхд хвдиуаопщкзи нап-
рмо Ласардо мнубйікував ноауы «Фі-
жімглмкіфлі соагкдлрз» (1775 – 
1778),  і нзпав, цм нм мбйзффы кме-
ла фзрарз як нм клзжі, бм «ла йзуд 
фдймвдка тзромпрщ йзпзуш, пвдод-
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нмпрщ рзгоа з коармпрщ мвуш» [4, 
п. 7]. 

Сймвдплзи нмородр взкмозпрм-
вувайз і в тугмеліи йірдоаруоі. 
М. В Гмгмйщ у нмвіпрі «Пмородр» 
мнзпав мглмгм еагіблмгм ндрдобуопщ-
кмгм йзтваоя. В Рмпії оаліхд 
А. С. Пухкіл рвмозв пймвдплі нмор-
одрз і в кажуі «Пом уаоя Суйрала». 

В пуфапліи номгоакі козкілайіп-
рзкз мжлакз пймвдплмгм нмородру 
взжлафдлі в рощмт мплмвлзт гоун: 
алармкіфлі (жагайщла бугмва рійа, 
мнзпуєрщпя нмпйігмвлм рдокілакз 
гдмкдроії, прарщ, вік, а гайі смока 
гмймвз і мбйзффя ра ілхі фапрзлз 
рійа); сулкуімлайщлі (гзлакіфлі) 
мжлакз – пнмпмбз оуту, едпрз, кікіка, 
кмвлі мпмбйзвмпрі ра родря гоуна – 
мпмбйзві нозккдрз. Взжлафдлм і кд-
рмгз жбзоалля мжлак і взгз ігдлрзсі-
кауії мпмбз: нодгявйдлля гйя вніж-
лалля, пнівправйдлля ж смрм абм нмо-
родрмк ра пймвдплзт нмородрів. В 
мкодкзт нігоуфлзкат лавдгдлм і пмуі-
айщлі мжлакз мпмбз (ндопмлмгоасіфлі, 
нпзтмсіжімймгіфлі, пвірмгйяглі, взом-
блзфм – гіймві ра кмоайщлм – нмбу-
рмві).  

Оглак, іпрмоія пралмвйдлля кдрм-
гу «Сймвдплмгм нмородру» пвігфзрщ, 
цм вфдлі кзлуймгм нозгійяйз увагу 
бійщхд жмвліхлік мжлакак нпзтмймгі-
флмгм пралу йыгзлз, які гійярщпя ла 
гві гоунз: вдобайщлі і лдвдобайщлі, 
цм взлзкаырщ в номудпі езррєгіяйщ-
лмпрі ра в нмвдгілуі мпмбз: едпрз, 
кікіка, ріймоуталля, жвукмві номявз, 
які пуномвмгеуырщ кмву йыгзлз і 
вігмбоаеаырщ прал, лапроіи віглм-
хдлля гм ндвлмї пзруауії фз нодгкдра 
[5 п. 102]. Екмуії, як пуб’єкрзвлі ном-
явз, мтмнйыырщ упі взгз дкмуіилзт 
ндодезвалщ йыгзлз, віг гйзбмкм роа-
вкуыфзт гм взпмкзт смок оагмпрі [6, 
п. 172]. В жагайщлмку, ноз мнзпі пйм-
вдплмгм нмородру нмроіблм воатмву-
варз упі лаявлі жмвліхлі сакрмоз, 
ракі як рдкндоаруоа і кзпдлщ у нмвір-
оі, оагімакрзвлі номкдлі, пвірйм ра 
дйдкромкаглірлд нмйд, які кмеурщ 
іпрмрлм внйзварз ла одакуії йыгзлз 
ра їт взоаедлля [7, п. 39], рмбрм, ла  
гзлакіку номудпу смокувалля мбоа-

жу [8, п. 68 ]. Згіглм нмймедлщ нпзтм-
ймгії, в мплмві нмфаркмвмгм драну см-
окувалля нмкажів йдезрщ пуб’єкрзвлд 
пнозилярря, взлзклдлля мбоажу нод-
гкдра в оджуйщрарі внйзву 
мб’єкрзвлмгм пвіру, номявз  оіжлі мо-
галів фурря гмнзрувалмгм як єгзлмгм 
уіймгм в пймвдпліи смокі. 

Пом пнмпмбз мнзпу пймвдплмгм 
нмородру вкаедкм, цм ірайіипщкзи 
рвмодущ пймвдплзт нмородрів Чджаод 
Лмкбомжм, бугуфз рыодклзк нпзтіа-
ромк,  мпмбйзвм таоакрдозжував жйм-
фзлуів, у пвмїи омбмрі «Зймфзлла 
йыгзла» жа алармкіфлзкз мжлакакз 
ра нпзтмдлдогдрзфлзкз. Змкодка, 
мжлакз вбзвущ – тмймглзи лдоутм-
кзи нмгйяг, гмвгі вута, вдйзкі фдйып-
рі ра буила вмймпзпріпрщ рійа; жймгіїв 
– хвзгкм бігаыфі мфі, оутмкд мбйзф-
фя ра жіглурі вута; а пдкп-жймфзлуі – 
рмвпрі губз, мфі бйзпкуфі і пзнйзи 
гмймп, лавмгзв і ілхзт [9]. 

Віглмплм мпмбйзвзт нозккдр ла-
лдпдллзт ла рійм вігкірзкм, цм ж  
гавліт фапів йыгзлі нозпуца кіпрз-
ка, віоа в цмпщ гутмвлд. В гавлі фапз 
гедодймк мпмбзпрмпрди, лджкіллмы 
мжлакмы пймвдплмгм нмородра буйа 
буйм раруывалля рійа, у гдякзт ла-
омгів, жмкодка пкісів, уд буйм пзк-
вмймк нодпрзеу [10].  

В пуфаплу днмту рару нмнуйяолд: 
жмбоаедлля гоакмла – пзквмй длдо-
гії, ра  ілхі оіжлі каорзлз. Тдндо км-
ймгщ ракі озпулкз лалмпзрщ капмвм 
як нозкоапу, бдж ліякмгм нігрдкпру 
жмбоаедлля, цм ндодтмгзрщ у пубку-
йщруоу. Тмбрм, йыгз оіжлзт рзнів 
кзпйдлля, взкмозпрмвуырщ гавлі жа-
гукз в пуфаплмку езррі і коіырщ 
мбєгларзпя ж рукаллзкз уіллмпрякз 
[11, п. 13]. Вігнмвіглм, омжвзрмк коз-
кілайіпрзфлмї ракрзкз, і взкмозпрал-
ля нпзтмймгіфлзт жлалщ ноз омжпйі-
гуваллі жймфзлів є лдмбтіглмы укм-
вмы дсдкрзвлмпрі ніжлалля ракзт 
жмбоаедлщ ла рійі пубєкра гіялщ ра 
взжлафдлля оівля имгм ілрдйдкруайщ-
лмгм омжвзрку [12]. 

В номудпі гмнзру ваейзвм взжла-
фзрз мпмбйзвмпрі і рдкндоакдлру 
взллмї мпмбз. В лаукмвзт взгаллят 
лавмгзрщпя, цм гзлакіка нпзтіфлзт 
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номудпів номтмгзрщ жа рзнмк рдкнд-
оакдлру: палгвілік – оутйзвзи, хвз-
гкм одагує ла лавкмйзхлі нмгії; тм-
йдозк – віггаєрщпя пноаві ж нозпроа-
пры, айд птзйщлзи гм акрзвлзт дкм-
уіи; сйдгкарзк – нмвійщлзи, лджвм-
оухлзи ра кдйалтмйік – гуед фурйз-
взи, птзйщлзи гм гйзбмкмгм ндодез-
валля лдвгафі.  

Юозгзфла нпзтмймгія рде лагає 
таоакрдозпрзку оіжлмгм пубєкра жйм-
фзлу, вбзвуі – фдоджвзфаилм дкм-
уіилі, пнозикаырщ лавкмйзхліи пвір 
як вмомеу мбпралмвку,  йдгкм жкі-
лыырщпя ніг внйзвмк асдкру. Зймгії 
– кдлх ікнуйщпзвлі, в бійщхіи кіоі 
кмеурщ кмлромйыварз пвмы нмвдгіл-
ку [13, п. 56]. Ммоайщлм – нпзтмйм-
гіфлі вйапрзвмпрі мпмбзпрмпрі жймфз-
луя ндодбуваырщ у гіайдкрзфліи єг-
лмпрі ж її пмуіайщлзкз вйапрзвмпря-
кз і омжгйягаырщпя пзлдогдрзфлзкз, 
рмбрм вжаєкмгіыфзкз. Смуіайщлі 
укмвз  і кмлкодрлі жмвліхлі внйзвз 
мнмпдодгкмвуырщпя ілгзвігмк фдодж 
имгм нпзтіку, имгм мпмбйзвмпрі і йз-
хд в ракзи пнмпіб номявйяєрщпя у 
нмвдгілуі [13]. Нанозкйаг, мпмба 
кмлроабалгзпра таоакрдозжуєрщпя 
гмпзрщ «кмймгзк» вікмк, в бійщхмпрі 
взнагків уд – фмймвікз, які каырщ 
пдодглы абм взцу мпвіру, кдхкалуі 
нозкмогмллзт оаимлів, лігд лд ноа-
уыырщ, жлаырщ пндузсіку кзрлмгм 
кмлромйы ра пнмпмбз вфзлдлля і 
нозтмвувалля кмлроабалгз, кмкулі-
кабдйщлі, длдогіилі, гмрмві нірз ла 
озжзк, вфзляырщ кмлроабалгу ж км-
озпйзвзт кмрзвів [14]. Та  мплмвла 
таоакрдола мпмбйзвіпрщ мпіб, цм 
вфзляырщ лапзйщлзущкі жймфзлз – 
дкмуіила руніпрщ, ікнуйщпзвла агод-
пзвліпрщ. Дйя лзт таоакрдола емоп-
рмкіпрщ і лдвоівлмваедліпрщ [15]. А 
пупнійщла лдбджндфліпрщ мпмбзпрмпрі 
лдмбдоделмгм жймфзлуя взжлафаєрщ-
пя рзк, цм уя мпмба йдгкм ніггаєрщпя 
лдпнозярйзвмку внйзву пзруарзв-
лзт (влуроіхліт і жмвліхліт) гдрдо-
кілалрів нмвдгілкз, ра взоаеаырщпя 
в пакмнмкмоат і лдгарзвлзт дкмуіи-
лзт ндодезваллят [16, п. 111]. 

Опмбйзвмпрі ріймоуталля, кмва 
едпрів жукмвйдла ікнуйщпакз нігпві-

гмкмпрі йыгзлз. Пм ракзк мжлакак 
мпмбз авпроіипщкзи нзпщкдллзк і 
гмпйіглзк кмвз едпрів Айал Піж ном-
нмлує жаномвагзрз лавфайщлзи нодг-
кдр пндуіайщлзт вужів [17], в уійят 
жапрмпувалля ла ноакрзуі, нігфап 
жгіиплдлля гмнзру, нодг’явйдлля гйя 
вніжлалля, мфлмї правкз. Ммва едпрів 
кмед бурз взкмозпрала і гйя взкозр-
ря бодтлі, яку в козкілайіпрзуі нмгі-
йяырщ ла напзвлу, рмбрм лдндодгафа 
галзт, які вігмкі (укмвфувалляк), і 
акрзвлу – нмвігмкйдлля жавігмкм 
лдноавгзвзт пвігфдлщ [18]. Мікіка 
йыгзлз вігмбоаеає имгм віглмхдлля 
гм омжнмвігі, взявйяє одакуіы ла оіж-
лі нмгоажлзкз: ла нмправйдлд жанз-
ралля, ноз нодг’явйдллі гмкажів, вз-
плмвків дкпндора абм ілхзт номудпу-
айщлзт гіи Рдакуії лд нігкмлромйщлі 
йыгзлі, нмкоаплілля абм нмбйіглі-
йіпрщ мбйзффя, кахдйщ, жкіла гмймпу, 
ра  пйщмжз кмеурщ бурз оагмпрі абм 
пкурку.  Ппзтіфлі нармймгії і омжйагз 
взжлафаырщ вйапрзвіпрщ таоакрдоу 
ілгзвіга, а таоакрдо – уд пмвмкун-
ліпрщ вйапрзвмпрди, в якзт взоаеа-
ырщпя пнмпмбз нмвдгілкз [19, п. 7]. Та 
в уіймку, мпмбзпріпрщ взявйяєрщпя 
кмрзвауієы – рд, жаоагз фмгм жгіип-
лыырщ жймфзлз, а таоакрдо – як пнм-
піб гіялля йыгзлз. Та ж рмфкз жмоу 
аврмоа, лавдгдлі вйапрзвмпрі мпмбз 
гмуійщлм вкйыфзрз в лавфайщлзи 
нодгкдр «Сугмва нпзтмймгія». 

Віглмплм нпзтм – длдогдрзфлзт 
мжлак пймвдплмгм нмородра, лдмбтіглм 
вігкірзрз, цм в омжвзрку днмтз іл-
смокауіилзт рдтлмймгіи лаявлзи 
номяв жкілз ілрдйдкруайщлзт жгіблм-
прди ра дкмуіилм – гзлакіфлзт ном-
явів пуфаплзт нмкмйілщ. В оіжлзт вз-
галлят жлатмгзкм, цм IT – жв'яжмк 
жкілыє і сулкуії гмймвлмгм кмжку, 
йыгзла вроафає жгіблмпрі пзпрдклмгм 
і гймбайщлмгм кзпйдлля, рмбрм, взлз-
кає пзлгомк гдсіузру увагз. Тзк 
бійщхд, жгіглм нмяплдлщ в нубйікауі-
ят, кмкн’ырдола жайделіпрщ взвмгзрщ 
кмжмк йыгзлз ж нозомглмгм пралу і 
ла пуфаплд нмкмйілля внйзває віору-
айщла лаокмкалія ра взлзкаырщ жкілз 
в дкмуіилзт номяват пймвдплмгм нмо-
родра взллмї мпмбз.  
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Ражмк ж рзк, взлзкає і лмва оапа 
Homo sapiens, лаомгеуырщпя гірз – 
ілгігм, які номявйяырщ взпмкзи оі-
вдлщ IQ, лджкіолзи ж оівлдк ілрдйдк-
ру кзлуйзт нмкмйілщ. Та пнмпрдоіга-
єкм і гзвлі жгіблмпрі лахзт гомка-
гял, жмкодка, пмуіайщлм - лдгарзвлі 
ланоякз, жбагафдлля мкодкзт фйдлів 
пупнійщпрва гм лдикмвіолзт вдйзфзл, 
яплмбафдлля пуфаплмгм езрря ра рд-
йднаріы нмгіи. 

В номудпат лдмйібдоайщлмї гія-
йщлмпрі, акрзвлд нмкмйілля і кмймгщ 
лабуває лмвзт жгіблмпрди ра мжлак і 
номявів пймвдплмгм нмородра ла ла-
хмку кмлрзлдлрі. Cнмпрдоігаєкм 

жкілз жмвліхлмпрі мпмбз,прзйы мгя-
гу ра  нпзтм – длдогдрзфлзт, дкмуіи-
лзт номявів  у номудпі пнійкувалля. 
Змкодка, гівфара ніпйя хкійщлмгм 
віку «кмглм» мгяглурі, жмвпік у нмо-
валзт ж ндодглщмї прмомлз гезлпм-
взт боыкат абм ж уійкмк лдмгяглд-
лзкз лмгакз, а мкодкі тймнуі лаом-
цуырщ бмомгз ра їт нмпрозека жм-
впік лджвзфаила. Та цд бійщхі гмпя-
глдлля у псдоі ілрдйдкруайщлмгм 
омжвзрку. На ґоулрі пнмпрдодедлщ 
лаявла гукка, цм ракі мжлакз пймвд-
плмгм нмородру взлзкаырщ у оджуйщ-
рарі гіяйщлмпрі у віоруайщлмку номп-
рмоі.   
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Yakovleva. S. Features of the verbal portrait of the crime subject of the modern 

era 
The emergence and development of a "verbal portrait" of the offender is explored. 

The methods of identification by external signs are given. The attention to modern 
external and emotionally - dynamic manifestations of the subject of a crime is shown. 

Key words: verbal portrait, crime, subject of crime, gestures, criminology.  
 
 

         


