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1. Мета і завдання навчальної дисципліни 

Біометрія – це наука, яка, спираючись на теорію ймовірностей і методи 

математичної статистики, стає основою дослідження біологічних об’єктів та в 

системі підготовки фахівців лісової галузі належить до професійно-

орієнтованих дисциплін. 

Пізнання процесів, котрі відбуваються в лісі та суміжних з ним об’єктах 

господарювання, обробка і тлумачення найрізноманітнішої про них кількісної 

інформації, об’єктивне обґрунтування низки наукових висновків неможливі без 

застосування математичних методів. Бурхливий розвиток комп’ютерної 

техніки, опрацювання нових підходів до організації спостережень, наявність 

багатовимірних моделей системного плану посилюють і розширюють роль 

біометрії в сучасному природознавстві. 

Біометрія потребує ґрунтовних знань вищої математики, біології, проте 

вона має досить чіткий прикладний характер і як одна з теоретичних передумов 

є важливою складовою лісової таксації, лісовпорядкування, аерокосмічних 

методів у лісовому господарстві, організації лісогосподарського виробництва. 

Курс біометрії вивчається на другому курсі, коли студенти вже освоїли 

дисципліни, на яких вона базується, і, в свою чергу, даний предмет є базовим 

для дисциплін, що вивчаються пізніше. 

Мета дисципліни полягає в оволодінні методами і технікою дослідження, 

чисельного опису, статистичного опрацювання результатів спостережень та 

математичною моделювання об'єктів і явищ, як предметів діяльності фахівців 

лісового та садово-паркового господарства. 

2. Опис навчальної дисципліни 
 

 
Найменування 

показників 

 
Галузь знань, 

спеціальність 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Денна форма, 

повний курс 

Заочна форма 

повний курс 

Кількість 

кредитів – 4 

Галузь знань 20 

«Аграрні науки та 

продовольство» 

обов’язкова обов’язкова 

   

Модулів - 2 Спеціальність 205 

«Лісове 

господарство» 

Рік підготовки 

Змістовних 

модулів - 8 

2-й  2-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 120/120 

 

4 3 



 

 

 

 

 

 

 
Тижневих годин 

для денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4 

самост. роботи - 6 

 

 

 

 

 

 

 
Освітній ступінь 

«Бакалавр» 

Лекцій 

20 6 

Практичні, семінарські 

22 6 

Лабораторні 

  

Самостійна робота 

78 108 

Індивідуальні завдання 

- - 

Частка самостійної та 

індивідуальної роботи від 

загальної кількості годин, % 

65 90 

Вид контролю 

Залік Залік 

 

3. Передумови для вивчення дисципліни 

Відповідно до структурно-логічної схеми вивчення дисципліни 

передбачається попереднє засвоєння матеріалу із вищої математики, 

інформаційних систем та технологій, ботаніки, хімії, фізики, метеорології, та 

інших загально освітніх дисциплін. 

 

4. Очікувані результати навчання з дисципліни 

 

Шифр Результат навчання 

РН 9 Застосовувати лісівничі загальновідомі методи збору дослідного 

матеріалу та його статистичного опрацювання.  

 

РН 10 Аналізувати результати досліджень лісівничо-таксаційних 

показників дерев, деревостанів, їх продуктивності, стану 

насаджень та довкілля, стану мисливських тварин та їх кормової 

бази.  

 

РН 11  Оцінювати значимість отриманих результатів досліджень дерев, 

деревостанів, насаджень, лісових масивів і стану довкілля, стану 

мисливських тварин та їх кормової бази і робити аргументовані 

висновки. 

РН 14 Виконувати чітко та якісно професійні завдання, 

удосконалювати технологію їх виконання та навчати інших.  

 

 



 

5. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами 

 

Компетентності 
Програмні результати навчання 

РН 9 РН 10 РН 11 РН 14 

ЗК 6 + + + + 

СК2 + + + + 

СК3 + + + + 

 

ЗК 6. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

СК 2. Здатність проводити лісівничі вимірювання та дослідження.  

СК 3. Здатність використовувати знання й практичні навички для аналізу 

біологічних явищ і процесів, біометричної обробки дослідних даних та їх 

математичного моделювання.  

 

 

6. Критерії оцінювання результатів навчання 

Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид заняття 
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Модуль 1 
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ц
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д

. 
М
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си

м
ал

ь
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іл

ьк
іс
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б
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ів
 

Лекції 0,5 8 4 

Практичні заняття 1 10 10 

Самостійна робота 0,1 30 3 

Модульна контрольна робота* 8 1 8 

Індивідуальні завдання    

Разом:  25 

 
*
На модульні контрольні роботи (МКР) передбачити кількість балів, яка 

складає не менше 20% від максимальної кількості балів, які студент може 

отримати під час поточного контролю за накопичувальною системою (60 

балів). 

 



 

Вид заняття 
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Модуль 2 
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Лекції 0,5 12 6 

Практичні заняття 1,3 12 16 

Самостійна робота 0,1 48 5 

Модульна контрольна робота* 8 1 8 

Індивідуальні завдання    

Разом:  35 

 

Порогові рівні оцінок за результатами навчання 

Шифр 

результату 

навчання 

Вид заняття 

Мінімальна 

кількість балів 

(репродуктивний 

рівень)
** 

Максимальна 

кількість 

балів 

(творчий 

рівень) 

36 60 

РН 9 Лк1-4, Пз1-4, СР (ЗМ1, ЗМ2) 12 20 

РН 10 Лк5-6, Пз5-6,СР (ЗМ1, ЗМ2) 6 10 

РН 11 Лк7-8, Пз7-8, СР (ЗМ1, ЗМ2) 12 20 

РН 14 Лк9-10, Пз 8-10, СР (ЗМ1, ЗМ2) 6 10 

Разом: 36 60 
**

Мінімальний пороговий рівень оцінки визначається тим, що студент має 

певні знання, передбачені в робочій програмі навчальної дисципліни, володіє 

основними положеннями, що вивчаються на рівні, який визначається як 

мінімально допустимий. З використанням основних теоретичних положень, 

студент з труднощами пояснює правила вирішення практичних/ розрахункових 

завдань дисципліни. Виконання практичних/ лабораторних/ контрольних/ 

індивідуальних завдань, роботи значно формалізовано: є відповідність 

алгоритму, але відсутнє глибоке розуміння роботи та взаємозв’язків з іншими 

дисциплінами. 

Максимальна кількість балів становить 60. Мінімальна кількість балів, 

набраних студентом, складає 60 % від максимальної кількості балів, отриманих 

під час вивчення дисципліни – 36 балів. 

 

 



 

 

7. Засоби діагностики результатів навчання та форми поточного  

і підсумкового контролю 

Підсумковий контроль результатів навчання та компетентностей 

студентів з навчальної дисципліни здійснюється на підставі проведення 

семестрового заліку у формі тестування. Залікові тести охоплюють програму 

навчальної дисципліни. Завданням заліку є перевірка розуміння студентом 

програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими 

розділами, здатності використання для вирішення практичних задач тощо. 

Тестові питання мають теоретичне та практичне спрямування та передбачають 

вирішення типових професійних завдань фахівця на робочому місці й 

дозволяють діагностувати рівень підготовки студента та рівень його 

компетентності з навчальної дисципліни.  

Студент не може бути допущений до складання заліку, якщо кількість 

балів, одержаних за результатами перевірки успішності під час поточного та 

модульного контролю відповідно до змістового модуля впродовж семестру, в 

сумі не досягла 36 балів. Студента слід вважати атестованим, якщо сума балів, 

одержаних за результатами підсумкової перевірки успішності, дорівнює 60.  

Мінімально можлива кількість балів, отриманих студентом у випадку 

складання заліку, дорівнює 24. Максимальна можлива кількість балів, 

отриманих на заліку – 40. 

Підсумкові бали за залік складаються із суми балів за відповіді на тестові 

питання, що округлені до цілого числа.  

Підсумкова оцінка з дисципліни розраховується як сума балів, отриманих 

під час заліку та балів, отриманих під час поточного контролю за 

накопичувальною системою. 

 

8. Програма навчальної дисципліни 

 

МОДУЛЬ 1. 

Змістовний модуль 1. 

 Тема 1. Вступ у біометричні методи 

Історія розвитку біометрії. Основи біометричних методів та їхнього 

застосування. Роль біометричних методів у науковому тлумаченні явищ і 

процесів, які відбуваються у лісі та зустрічаються в професійній діяльності 

працівників лісового, мисливського і садово-паркового господарства. 

Взаємозв'язок предмету з базовими і спеціальними дисциплінами. 

 Тема 2. Основи теорії ймовірностей 

Поняття події. Класифікація подій. Частота, частість, закон великих 



 

чисел. 

Класичне статистичне та геометричне визначення ймовірності. 

Алгебра подій. Теореми множення і додавання ймовірностей. 

Випадкова величина як основний тип біометричних показників лісових 

об'єктів. Види випадкових величин. Поняття розподілу випадкової величини. 

Функція і щільність розподілу. 

Змістовний модуль 2 

 Вибіркові методи в лісівничій справі 

Генеральна сукупність. Вибіркові методи як основа одержання лісівничої 

інформації. Поняття про репрезентативність вибірки. Групування первинних 

даних. Ряди і таблиці розподілу, техніка їхньої побудови. 

Числові характеристики положення, мінливості і форми розподілу. 

Середні величини і показники варіації. Структурні показники ряду 

розподілу. 

Прикладні програми статистичного аналізу результатів спостереження. 
 

 

МОДУЛЬ 2 

Змістовний модуль 3 

 Закони розподілу чисельностей 
 

Біноміальний розподіл. Закон Пуассона та його використання у лісівничій 

справі. Параметри дискретних розподілів. 

Нормальний розподіл, узагальнений нормальний, логнормальний, Максвелла, 

Релея, гама-розподіл, бета-розподіл, Вейбулла. Універсальні типи розподілів Пірсона 

і Джонсона. Моделювання на ЕОМ. 

Критерії згоди (Пірсона, Колмогорова-Смирнова). Оцінка відповідності 

закону розподілу емпіричним даним. 

 

Змістовний модуль 4 

 Оцінювання параметрів розподілу 
 

Оцінювання як одне з основних завдань біометричних методів. Статистики як 

оцінки параметрів. Вимоги до оцінок: незміщеність, ефективність, спроможність. 

Точкове та інтервальне оцінювання. Довірчі інтервали й довірчі ймовірності. 

Помилки статистик. Визначення достатнього обсягу вибірки. 

Параметричні критерії. Поняття про хі-квадрат, t-, F-розподіли. 

Статистичні гіпотези. Перевірка гіпотез. Порівняння частот. 

Непараметричні критерії (Ван-дер-Вардена, Уайта, Уілкінсона). 

Змістовний модуль 5 

 Кореляційний аналіз 
 



 

Аналіз тісноти  зв'язку при лісівничих дослідженнях. Показники простої 

кореляції, їхнє оцінювання і техніка обчислення. Множинна й часткова кореляція. 

Рангові кореляції. Оцінка зв'язку між якісними ознаками. 

Змістовний модуль 6 

 Регресійний аналіз 

Прості і множинні регресійні залежності. Рівняння регресії. Площина 

регресії. Способи знаходження параметрів регресії. Стандартна помилка рівняння 

регресії. Ефект регресії. Оцінка точності вирівнювання. 

Логістичні криві. Особливості практичного застосування багатомірних 

регресійних моделей у лісовій справі. 

Прикладні програми аналізу залежностей на ЕОМ. 

Змістовний модуль 7 
 

 Дисперсійний аналіз 

Ідея та суть дисперсійного аналізу. Передумови застосування. 

Формулювання гіпотез. Найпростіші моделі дисперсійного аналізу. Побудова 

дисперсного комплексу. Аналіз однофакторних і двофакторних комплексів.  

Моделі дисперсійного аналізу в лісівничих дослідженнях. 

Застосування F-критерію Фішера. Показники сили впливу. Прикладні 

програми дисперсійного аналізу. 

Змістовний модуль 8 
 

 Вступ у спеціальні методи 

Шкали бальної оцінки. Кодування ознак та їх опрацювання на ЕОМ. 

Логістичний аналіз. Факторний аналіз. Дискримінантний аналіз. Кластерний 

аналіз. 
 

9.  Теми лекцій. 
 

  
  
  
  
  

№
 

Т
ем

а 

Назва теми 

Кількість 

годин 

Денна 

ф.н. 

Заочна 

ф.н. 

  Модуль 1.   

1 Т1 
Вступ у біометричні методи 

2 0,5 

2 Т2 Основи теорії ймовірностей 2 0,5 

3 Т3 Вибіркові методи в лісівничій справі 4 1 

 Модуль 2. 

4 Т4 Закони розподілу чисельностей  2 0,5 

5 Т5 Оцінювання параметрів розподілу 2 1 



 

6 Т6 Кореляційний аналіз 2 1 

7 Т7 Регресійний аналіз 2 0,5 

8 Т8 Дисперсійний аналіз 2 0,5 

9 Т9 Вступ у спеціальні методи 2 0,5 

  Разом: 20 6 
 

 

10. Теми практичних занять. 

№
 з

/п
 

Т
ем

а  

Назва теми 

Кількість годин 

Денна 

ф.н. 

Заочна  

ф.н. 

Модуль 1.  

1 Т1 
Точкове та інтервальне оцінювання параметрів 

розподілу при малій кількості спостережень 
2 0,5 

2 Т2 
Зведення результатів «великої» кількості 

спостережень 
2 0,5 

3 Т3 
Обчислення статистик ряду розподілу 

випадкової величини 
4 1 

Модуль 2.  

4 Т4 

Оцінювання відповідності емпіричного 

розподілу теоретичному законові з 

використанням критерію згоди χ
2
 

2 1 

5 Т5 Кореляційний аналіз 4 1 

 Т6 Регресійний аналіз 4 1 

  Контрольна робота 1   

7 Т7,8 Дисперсійний аналіз 4 1 

  Контрольна робота 2.   

Разом за модуль: 22 6 

 
 

11.Самостійна робота 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

 Денна 

ф.н. 

Заочна 

ф.н. 

1 Основи теорії ймовірностей 12 16 

2 Вибіркові методи в лісівничій і садово-парковій 
справі 

10 16 

3 Закони розподілу випадкової величини 12 16 

4 Оцінювання параметрів розподілу 10 14 

5 Кореляційний аналіз 12 16 

6 Регресійний аналіз 12 16 



 

7 Основи дисперсійного аналізу 10 14 

 Разом  78 108 

 

12. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення 

Лекційні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних мультимедійними 

засобами, і передбачають використання презентацій. Практичні заняття 

проводяться у комп’ютерному класі. 

 

13. Рекомендовані джерела інформації 

Основна 

1. Горошко М.П., Миклуш С.І., Хомюк П.Г. Біометрія: Навчальний посібник. 

2. Львів: Камула, 2004. — 236 с. 

3. Кашпор С.М.,  Строчинський А.А., Березівський Л.М. Робоча програма, 

методичні вказівки до лабораторних занять і самостійної роботи студентів. – 

Київ: НАУ, 2004. – 56 с. 

4. Горошко М.П., Миклуш С.І., Хомюк П.Г. Практикум з лісової біометрії. 

5. Львів: УкрДЛТУ, 1999. - 108 с. 

6. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта: (С основами статистической 

обработки результатов исследований). -Изд. 4-е, перераб. и доп. —М.: 

Колос, 1979. —416 с. 

7. Лакин Г.Ф. Биометрия: Учебное пособие для биологических 

специальностей вузов. — 3-є изд., перераб. и доп. —М.: Высшая школа, 

1980. - 294 с. 

8. 6. Математическая   статистика    /    В.М.    Иванова,    В.Н.    Калинина,  

Л.А. Нешумова и др. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Высшая  школа, 

1981.-371  с. 

9. Митропольский  А.К. Злементы математической статистики. 

Учебное пособие. - Л.: ЛЛТА, 1969. - 274 с. 

10. Никитин  К.Е., Швиденко А.З. Методи и техника

 обработки лесоводственной информации. — М.: Лесная 

 промышленность, 1978. - 272 с. 

11. Свалов Н.Н. Вариационная статистика. Учебное пособие для  вузов.  — 

М.: Лесная пром-сть, 1977. — 177 с. 

12. Хомюк   П.Г.   Довідкові   матеріали   для   занять  з  біометрії. — 

Львів: УкрДЛТУ, 1999. - 106 с. 

 

13. Додаткова 

14. Айвазян С.А. Прикладная статистика: Основы моделирования  и 

первичная обработка данных. Справочное издание. - М.:Финансы и 

статистика, 1983. - 471 с. 

15. Алексеев А.С. Математические модели и методы в лесном хозяйстве: Уч. 



 

пособие МВ ССО РСФСР. -Л.: ЛТА, 1988. - 88 с. 

16. Бернстейн А. Справочник статистических решений. Пер. с англ. - М.: 

Статистика, 1968. - 162 с. 

17. Большев  Л.П., Смирнов Н.В. Таблицы математической 

статистики. - М.: Наука, 1968. - 474 с. 

18. Вучков Й. и др. Прикладной линейный регрессионный анализ / Пер. с 

болг. - М.: Финансы и статистика, 1987. - 239 с. 

19. Глазов Н.М. Статистический метод в таксации и 

лссоустройстве. - М.: Лесная промншленность, 1976. - 143 с. 

20. Гмурман  В.Е.  Теория  вероятностей   й   математическая статистика. 

-  М.: Высшая школа, 1977. - 477 с. 

21. Горошко М.П., Миклуш С.І. Аналіз зв'язку при лісівничих та 

лісотаксаційних дослідженнях. Навч. вид. —Львів: УкрДЛТУ,1994. - 

26 с. 

22. Горошко М.П. Криві  розподілу.  (Вип.  1).  Нормальний  розподіл. 

Метод, вказівки для студентів спеціальності 3112 "Лісове та садово-

паркове господарство". - Львів: ЛЛТІ, 1991. - 53 с. 

23. Горошко М.П. Вип. 2. Розподіл Максвелла і Релея. Метод. вказівки 

для студентів. - Львів: ЛЛТІ, 1991. - 42 с. 

24. Горошко М.П. Ряди розподілу. Методичні вказівки для студ. спец. 

1512-лісове та садово-паркове господарство. —Львів: ЛЛТІ, 1989.-

52с. 

25. Горошко М.П. Числові характеристики розподілу величину лісовому 

господарстві.  2.  Методи  оцінки  параметрів  моделей розподілу. 

Аналіз зв'язку  в лісовому господарстві. 4. Моделювання процесів 

росту деревостанів. Лекції для студентів спеціальності 3112"Лісове та 

садово-паркове господарство". -Львів: 

26. ЛЛТІ, 1991. - С.1 -26, 2-22, 3-25, 4-26. 

27. Дворецкий М.Л. Пособие по вариационной статистике. — М.: Лесная 

промышленность, 1971. — 104 с. 

28. Кендалл М., Стюарт А. Статистические выводы и связи. - М.: Наука, 

1973.- 900с. 

29. Козаченко І.В. Загальна теорія статистики. - К.: Высшая школа, 

1975.- 236с. 

30. Крамер Г. Математические методы статистики. — М.: Мир, 1976.-648с. 

31. Миле  Ф.  Статистические  методы/  Перев.   с   англ.,ґосстатиздат, 

1958. - 796 с. 

32. Митропольский А.К. Техника статистических вычислений. - 

М.:Наука, 1971-576с. 

33. Комп’ютерні методи в сільському господарстві та біології : навч. 

посібник / [Царенко О.М., Злобін Ю.А., Скляр В.Г. та ін.]. – Суми: 

Вид-во Університетська книга, 2000. – 203 с. 

34. Сайт кафедри комп’ютерних технологій і моделювання систем 

http://www.ktms.znau.edu.ua 



 

35. Бібліотечно-інформаційний ресурс (книжковий фонд, періодика, фонди 

на електронних носіях тощо) бібліотеки ЖНАЕУ, Житомирської обласної 

універсальної наукової бібліотеки ім. Олега Ольжича 

(http://www.lib.zt.ua/, 10014, м. Житомир, Новий бульвар, (0412) 37-84-

33), Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського 

(http://www.nbuv.gov.ua/, Київ, просп. Голосіївський, 3 +380 (44) 525-81-

04) та інших бібліотек (на розсуд викладача). 

36. Інституційний репозитарій ЖНАЕУ (наукові статті, автореферати 

дисертацій та дисертації, навчальні матеріали, студентські роботи, 

матеріали конференцій, патенти, комп'ютерні програми, статистичні 

матеріали, навчальні об'єкти, наукові звіти). 


