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Застосування інструментарію математичного 

аналізу при вивченні біологічних явищ є необхідною 

умовою для забезпечення високої надійності 

результатів та об'єктивності їх аналізу. Разом з тим 

складність біологічних об'єктів досліджень, 

різноманітність форм прояву їх особливостей, 

практично безмежна варіабельність результатів 

взаємодії генетично обумовлених особливостей 

живої матерії і факторів оточуючого середовища, 

вимагають висококваліфікованого творчого підходу 

до форм, методології і методів застосування 

математичного апарату при вивченні біологічних 

об'єктів, процесів, явищ. Дана проблема може бути 

вирішена лише за умовою глибоких знань 

спеціалістами екологами та біологами напрямків не 

лише у профілюючих галузях, але й досконалого 

володіння математичного методами аналізу 

результатів спостережень. Відкриття того, що багато 

суто біологічних особливостей живої матерії 

описуються математичними методами і 

підпорядковано математичним закономірностям, 

обумовило різке істотне поглиблення знань 

особливостей біологічного світу. На сучасний період 

беззаперечним є те, що жодна серйозна, глибока 

розробка і дослідження теоретичного або 

прикладного характеру неможливі без апробації їх 

методами математичного аналізу. 

Природа і сутність біологічних явищ за своїм 

характером відповідають особливостям вимог 

відповідних розділів математики, серед яких теорія 

імовірностей і варіаційна статистика.  

Застосування законів, положень, теоретичних 

постулатів цих розділів для аналізу законів 

існування, розвитку, трансформації біологічної 

інформації, яки відбуваються в живій матерії, 
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вимагають особливих підходів і відрізняються чітко визначеною специфікою. 

Таке використання методів математичного аналізу по відношенню до 

біологічних об'єктів процесів і явищ з урахуванням їх природної специфіки 

одержало назву біометрії. Отже біометрія – це науково обгрунтована 

методологія вивчення біологічних об'єктів із застосуванням методів 

математичного аналізу. 

Біометрія має особливе значення для сьогоденної екології, в сферу 

вивчення якої серед іншого потрапляють також і кількісні та якісні аспекти 

стосунків всього різноманіття живих організмів і їх угрупувань з оточуючим 

природним середовищем. Таким чином, біометрія є одним з головних 

аналітичних засобів в арсеналі сучасної екології. Тому для спеціалістів 

біологічних напрямків необхідно вивчення відповідних математичних 

положень і оволодіння навиками наукового обгрунтування можливостей і їх 

застосування для аналізу біологічних та екологічних явищ. 

Саме вирішення цього завдання автори поклали в основу даного 

навчального посібника. Він складений згідно програми курсу "Біометрія", що 

входить в навчальний план підготовки спеціалістів екологів Національного 

Університету "Києво-Могилянська Академія". Разом з цим матеріали 

посібника повністю відповідають завданням відповідних навчальних програм 

підготовки спеціалістів екологічних, агрономічних, лісогосподарських 

напрямків, що готуються в інших вищих навчальних закладах України. В 

посібнику представлено певний спектр положень теорії імовірностей і 

інтерпретації розділів варіаційної статистики: властивості середніх значень 

випадкових величин і їх статистик, кореляційний аналіз, регресивний аналіз, 

закони розподілу випадкових величин. Саме цей математичний апарат 

здебільшого застосовується при аналізі і математичній інтерпретації 

результатів досліджень об'єктів біологічної природи. 

Завданням посібника є представлення методів математичного аналізу як 

інструмента біологічних та екологічних досліджень. Це надало можливість 

уникнути розгляду складних теоретичних аспектів, що обгрунтовують 

описані методи.  

Разом з тим, приділялась увага висвітленню конкретних прикладів, для 

чого використовувались як оригінальні розрахунки, так і приклади з 

біометричних досліджень інших авторів. 
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Розділи 1 і 10 підготовлені В. В. Єлісєєвим, розділи 2 – 7, 9, 11 – 

доктором с. г. наук, Академіком ЛАНУ, Заслуженим працівником народної 

освіти України, професором Калініним М. І. Розділ 8 вони підготували разом. 

Автори висловлюють щиру подяку за конструктивну допомогу в 

підготовці до видання даного навчального посібника доктору с. г. наук, 

професору М. М. Гузю, кандидату фізико-математичних наук, доценту 

Кузнецову А. М., кандидату біологічних наук, доценту Давиденко В. М. 

Всі зауваження, пропозиції і побажання щодо вдосконалення 

навчального посібника авторами будуть сприйняті із щирою подякою. 
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