
ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

ФАКУЛЬТЕТ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

Силабус дисципліни 

«Біометрія» 

 

1. Профіль дисципліни 

Кафедра таксації лісу та 
лісовпорядкування 

Освітній ступінь – бакалавр 

Галузь знань: 20 Аграрні науки та продовольство 

Спеціальність: 205 Лісове господарство 

Освітньо-професійна програма: 205 Лісове господарство 

Кількість кредитів – 4 

Загальна кількість годин – 120 

Рік підготовки, 2 курс; 3-й семестр 

Компонент освітньої програми: обов’язкова 

Цикл підготовки: професійний 

Мова викладання: українська 

 

2. Інформація про викладача 

Викладач (-і) к.с-г.н., доцент Поліщук О.Є. 

Профайл викладача(-ів) 

http://znau.edu.ua/fakulteti/fakultet-lisovogo-
gospodarstva/m-about-tll/m-sklad-tll/polishchuk-oleh-
yevheniiovych  

Контактна інформація 

Поліщук О.Є. 

моб. тел. +38-097-648-33-96,  

e-mail: juglands@ukr.net  

Сторінка курсу в Moodle http://185.25.118.66/course/index.php?categoryid=58  

Консультації 

Поліщук О.Є. 

Онлайн консультація через Zoom, Viber щовівторка з 

12.00 до 14.00 

 

 

3. Анотація до 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. 

http://znau.edu.ua/fakulteti/fakultet-lisovogo-gospodarstva/m-about-tll/m-sklad-tll/polishchuk-oleh-yevheniiovych
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4. Мета та цілі дисципліни 

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. 

 

Мета курсу та компетентності,  на формування яких націлена дисципліна  

ІТН. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі 

лісового і мисливського господарства або у процесі навчання, що передбачає застосування 

певних теорій та методів лісівничої науки і характеризується комплексністю та 

відповідністю природних зональних умов. 

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

СК 2. Здатність проводити біометричні 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. 

 

 

 

5. Організація навчання 

5.1. Обсяг дисципліни 

 

Вид заняття Загальна кількість годин 

Денна Заочна 

Лекції 20 6 

Практичні / лабораторні 22 6 

Самостійна робота 78 108 

5.2.  

5.3. Формат дисципліни 

Формат проведення дисципліни: очний, змішаний (поєднання традиційних форм 

навчання з елементами електронного навчання через систему Moodle), дистанційний. Для 

заочної форми навчання можливим є поєднання очного та дистанційного форматів 

викладання дисципліни. 

 

5.4. Тематичний план начальної дисципліни 

 

  
  

  
  
  

№
 

Т
ем

а 

Назва теми 
Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

  Змістовий 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 

 Змістовий 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 

 

5.5. Теми практичних занять 

 

№
 з

/п
 

Т
ем

а  

Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 
заочна форма 

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 

  Контрольна робота 2.   

Модуль 2.  

4 Т4 

Оцінювання відповідності емпіричного розподілу 

теоретичному законові з використанням критерію згоди 

χ
2
 

2 1 

5 Т5 Кореляційний аналіз 4 1 

6 Т6 Регресійний аналіз 4 1 

  Контрольна робота 1   

7 Т7,8 Дисперсійний аналіз 4 1 

  Контрольна робота 2.   

Разом за модуль: 22 6 

 

5.6.  Самостійна робота 

 

№ 

з/п Назва теми 

Кількість 

годин 

 Денна Заочна 

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 

 

 

5.7. Система оцінювання та вимоги 

 

Загальна система оцінювання дисципліни 
Участь у роботі впродовж 

семестру/залік – 60/40 

Вага кожної активності здобувача вищої освіти 

 

Відвідування лекцій – 1 бал 

Практичні – 2 бали за 1 заняття 

Реферат – 5 балів 

Реферат із презентацією – 10 балів 

Вимоги до курсової роботи (проєкту) – 

Умови допуску до підсумкового контролю 60 балів 

Критерії оцінювання залік за 100-бальною шкалою  

 

Примітка: Контроль знань та вмінь здобувача вищої освіти здійснюється згідно з кредитно-

трансферною системою організації освітнього процесу. Рейтинг студента із засвоєння 

дисципліни визначається за 100-бальною шкалою, тобто він формується з рейтингу 

виконання начальної роботи, для оцінювання якої призначається 60 балів, та рейтингу 

підсумкового контролю – 40 балів. 

6. Результати навчання 

Знання біометрії необхідні студентам, що  вступили до ЗВО за вказаною 

спеціальністю, котрі хочуть себе знайти у  лісогосподарській галузі.  

 

 

Програмні результати 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. 

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. 

 

7. Пререквізити 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння матеріалу із вищої 

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

та інших загально освітніх дисциплін. 

 

8. Політики дисципліни 



Студенту рекомендовано не пропускати заняття, мати відповідний зовнішній вигляд, 

старанно виконувати завдання, брати активну участь в навчальному процесі. У разі 

відсутності через хворобу надати відповідну довідку. Пропущені заняття відпрацьовувати у 

визначений час за попередньою домовленістю із викладачем. За об’єктивних причин 

(наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись індивідуально (в 

он-лайн формі). Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, 

оцінюються на нижчу оцінку.  

Критеріями оцінювання знань за поточний контроль є успішність освоювання знань 

та набутих навичок на лекціях та практичних заняттях, що включає здатність здобувача 

вищої освіти засвоювати категорійний апарат, навички узагальненого мислення, логічність 

та повноту викладання навчального матеріалу, активність роботи на практичних заняттях, 

рівень знань за результатами опитування, самостійне опрацювання тем у цілому чи окремих 

питань. Сумарна кількість рейтингових балів за вивчення дисципліни за семестр 

розраховується як сума балів, отриманих за результатами поточного контролю та балів, 

отриманих за результатами підсумкового семестрового контролю. Максимальна сума балів 

за семестр складає 100 балів. Гарантується забезпечення інклюзивності освітньої діяльності в 

умовах рівного доступу до здобуття вищої освіти особами з особливими потребами. 

 

9. Технічне та програмне забезпечення (за потреби) 

Передбачено використання дистанційної платформи Moodle, Zoom виконання 

тестових завдань у Google Forms. 

 

10.  Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни 

1. Основна 

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

— Львів: Камула, 2004. — 236 с. 

2. 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. 

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

- Львів: УкрДЛТУ, 1999. - 108 с. 

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

обработки результатов исследований). -Изд. 4-е, перераб. и доп. —М.: Колос, 1979. —416 с. 

5. Лакин Г.Ф. Биометрия: Учебное пособие для биологических специальностей 

вузов. — 3-є изд., перераб. и доп. —М.: Высшая школа, 1980. - 294 с. 

5. 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. 

6. Митропольский  А.К. Злементы математической статистики. Учебное 

пособие. - Л.: ЛЛТА, 1969. - 274 с. 

7. Никитин К.Е.,ШвиденкоА.З. Методи и техника обработки 

лесоводственной информации. — М.: Лесная промышленность, 1978. - 272 с. 

8. Свалов Н.Н. Вариационная статистика. Учебное пособие для  вузов.  — М.: 

Лесная пром-сть, 1977. — 177 с. 

9. Хомюк   П.Г.   Довідкові   матеріали   для   занять  з  біометрії. — Львів: 

УкрДЛТУ, 1999. - 106 с. 



 

2. Додаткова 

1. Айвазян С.А. Прикладная статистика: Основы моделирования  и первичная 

обработка данных. Справочное издание. - М.:Финансы и статистика, 1983. - 471 с. 

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

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

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

Статистика, 1968. - 162 с. 

4. Большев  Л.П., Смирнов Н.В. Таблицы математической статистики. 

- М.: Наука, 1968. - 474 с. 

5. Вучков Й. и др. Прикладной линейный регрессионный анализ / Пер. с болг. - 

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

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

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

7. Гмурман  В.Е.  Теория  вероятностей   й   математическая статистика. -  М.: 

Высшая школа, 1977. - 477 с. 

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

дослідженнях. Навч. вид. —Львів: УкрДЛТУ,1994. - 26 с. 

9. 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. 

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

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

11. Горошко М.П. Ряди розподілу. Методичні вказівки для студ. спец. 1512-

лісове та садово-паркове господарство. —Львів: ЛЛТІ, 1989.-52с. 

12. 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: 

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

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

промышленность, 1971. — 104 с. 

14. Кендалл М., Стюарт А. Статистические выводы и связи. - М.: Наука, 1973.- 

900с. 

15. Козаченко І.В. Загальна теорія статистики. - К.: Высшая школа, 1975.- 236с.  

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

17. Миле  Ф.  Статистические  методы/  Перев.   с   англ.,ґосстатиздат, 1958. - 796 

с.  

18. Митропольский А.К. Техника статистических вычислений. - М.:Наука, 

1971-576с.  

19. 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.  

20. Сайт кафедри комп’ютерних технологій і моделювання систем 



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

21. 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).  

22. 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). 

 

Викладач                                   О.Є.Поліщук                            

 

Гарант освітньої програми                                        В.М. Турко 

Декан факультету                                            А.В. Вишневський 

 

Силабус затверджений на засіданні кафедри 

Протокол № 1 від “27” 08  2020 р. 

Завідувач кафедри ___________ _________ Ю.В. Сірук 

Обговорено та рекомендовано до затвердження навчально-методичною 

комісією факультету 

Протокол № 1 від “_31_”серпня  2020 р. 

Голова НМК факультету __________ ______ О.Л. Кратюк 

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

