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1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Дисципліна «Біометрія» формування у майбутніх фахівців навиків та вмінь 

ефективного ведення дослідницької роботи в сфері виробництва продукції рослинницької 

галузі. Дисципліна базується на знаннях сучасних прийомів і технологій вирощування 

підвищених врожаїв сільськогосподарських культур високої якості, особливостей їх 

розвитку, вимог до факторів природного середовища. Біометрія вимагає від дослідника вмінь 

правильно планувати, організовувати дослідження та експерименти, узагальнювати і 

аналізувати результати масових спостережень, робити на їх основі  науково-обґрунтовані 

висновки, проводити оцінку гіпотез, що виникають за використання кількісних методів в 

дослідницькій роботі. 

Метою дисципліни є оволодіння методами і технікою  проведення дослідження, 

чисельного опису та математичного моделювання об’єктів і явищ як предметів фахової 

діяльності дослідників у галузі рослинництва. 
Завдання дисципліни біометрія:  

  ознайомлення з основними теоретичними і методичними напрямами застосування 

біометрії в галузі рослинництва;  

  освоєння основних засобів організації, планування ї проведення експерименту та 

спостереження в рослинництві;  

 освоєння та примінення в практичних цілях  наукових методів та методик з метою 

вивчення особливостей формування продуктивності сільськогосподарських культур; 

  оволодіння основними принципами математичного моделювання об’єктів 

господарювання виходячи із позицій системного підходу;  

  вивчення теорії та практики побудови моделей методами математичної статистики як 

основного класу моделей, що застосовуються в рослинницькій галузі;  

  вивчення основ теорії вимірювання і помилок;  

  набуття навичок верифікації, інтерпретації та практичного застосування математичних 

моделей.  

Здобувач повинен уміти: 

 застосовувати методи математичної статистики для розв’язування конкретних 

прикладних задач спеціальних дисциплін;  

 використовувати досягнення науки і передового досвіду з вирощування підвищених 

врожаїв сільськогосподарських культур високої якості;  

 володіти методами біометрії, що застосовуються в агрономії; 

 застосовувати біометричні методи за умов проведення досліджень;  

 групувати результати зібраних даних в відповідності до завдань досліджень та умов, в 

яких вони проводились; 

 аналізувати зв’язки між різноманітними ознаками біологічних об’єктів, які 

досліджуються; 

 систематизувати та аналізувати отримані результати досліджень; 

 проводити планування досліджень та експериментів і обробку результатів  кількісних 

експериментів і спостережень методами математичної статистики; 

 проводити оцінку гіпотез, що виникають за використання кількісних методів  в 

дослідницькій роботі; 

 робити вірні та достовірні висновки щодо відмінностей між групами отриманих 

результатів; 

 розробляти прості математичні моделі, оцінювати їхні адекватність і точність;  

 оцінювати та інтерпретувати багатомірні моделі системного плану, одержувані 

сучасними засобами обчислювальної техніки. 



 

 

 

2. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

Лекція 1. Історія розвитку біометрії. Зв’язок біометрії з агрономічними науками.  

Лекція 2. Основи біометричних методів. Роль біометричних методів у трактуванні явищ і 

процесів, що відбуваються в природі та зустрічаються в  рослинницькій галузі. 

Лекція 3. Дослідження, дослід і випробування. Поняття події. Події вірогідні, неможливі і 

випадкові. Події рівноможливі, сумісні й несумісні. Повна група подій. Протилежні події. 

Випадки або шанси. Методика спостережень, аналізів і обліків. 

Лекція 4. Залежності формотворчих процесів рослин від погодних умов. Гідротермічний 

коефіцієнт (ГТК). Коефіцієнт суттєвості відхилень елементів агрометеорологічного режиму. 

Накопичення теплових одиниць, суми активних та ефективних температур.  

Лекція 5-6. Обліки та виміри впливу чинників, що вивчаються, на фотосинтезуючу 

здатність  рослин. Методики визначення площі листкового апарату,  листкового індексу, 

фотосинтетичного потенціалу, чистої продуктивності фотосинтезу,  динаміки наростання 

зеленої маси та сухої речовини. Залежність показників від впливу факторів, що 

досліджуються. Методики визначення вмісту пігментів: хлорофілів, каротиноїдів. 

Лекція 7-8. Облік біометричних показників і оцінка діяльності та якості посівів. 

Візуальна оцінка стану посівів. Оцінка морозо- і зимостійкості озимих культур.  Визначення 

посухостійкості, жаростійкості рослин. Оцінка стійкості посівів до вилягання, поникання, 

осипання зерна і проростання його в колосі. Облік густоти посівів і насаджень. Визначення 

динаміки росту рослин.  

Лекція 9.  Методики проведення обліків врожаю. Визначення стабільності та пластичності  

Лекція 10. Групування результатів спостережень. Таблиці і ряди  розподілу. Класифікація 

ознак. Побудова варіаційних рядів. Графіки розподілу. Закономірності розподілу. Середні 

величини. Види середніх і їх значення. Середнє арифметичне. Середнє гармонічне. Середнє 

квадратичне. Середнє геометричне.  

Лекція 11. Генеральна сукупність. Вибіркові методи як основа одержання біометричної 

інформації. Поняття про простий випадковий відбір та репрезентативність вибірки. 

Поняття про одномірну і багатомірну, «малу» й «велику» вибірки. Техніка зведення 

результатів «великої» кількості спостережень. Схематичне зображення рядів і таблиць 

розподілу випадкових величин. Гістограма. Кумулята. 

Лекція 12. Розподіл випадкової величини. Випадкова величина як основний тип 

біометричних показників. Поняття, види і приклади випадкових величин. Поняття закону 

розподілу випадкової величини.  Функція і щільність розподілу, їхні властивості. Довірчі 

інтервали й довірчі ймовірності.Статистичні гіпотези. Перевірка гіпотез. 

Лекція 13. Кореляційний аналіз. Основні завдання кореляційного аналізу. Методика 

кореляційного аналізу. Коефіцієнт кореляції. Основні властивості коефіцієнта кореляції.     

Множинна кореляція. Кореляційне відношення.     Показник лінійності зв’язку 

Лекція 14. Регресійний аналіз. Поняття регресії. Емпіричні ряди регресії. Вирівнювання 

емпіричних рядів регресії. Лінійна регресія. 

Лекція 15. Дисперсійний аналіз. Суть методу і його основні завдання. Основні поняття та 

терміни. Дисперсійний аналіз однофакторних комплексів малих груп. Дисперсійний аналіз 

однофакторних комплексів великих груп. Дисперсійний аналіз двофакторних ортогональних 

комплексів. 

 

 

 

 



4. Структура навчальної дисципліни 

 

Тема лекції Всього Лекції Практичні Лабораторні Самостійна 

робота 

1 2 3 4 5 7 
Тема 1. Історія розвитку біометрії. 

Зв’язок біометрії з агрономічними 

науками.  

12 2   10 

Тема 2. Основи біометричних методів 

Роль біометричних методів у науковому 

тлумаченні явищ і процесів, що 

відбуваються в природі та зустрічаються 

в  рослинницькій галузі. 

14 2 2  10 

Тема 3. Дослідження, дослід і 

випробування. Поняття події. Події 

вірогідні, неможливі і випадкові. Події 

рівноможливі, сумісні й несумісні. Повна 

група подій. Протилежні події. Випадки 

або шанси. 

14 2 2  10 

Тема 4. Залежності формотворчих 

процесів рослин від погодних умов 
Проведення агрометеорологічних 

спостережень. Вплив грунтово-

кліматичних умов на формування 

продуктивності сільськогосподарських 

культур. Гідротермічний коефіцієнт 

(ГТК). Коефіцієнт суттєвості відхилень 

елементів агрометеорологічного режиму.  

10 2 2  6 

Тема 5-6. Обліки та виміри впливу 

чинників, що вивчаються, на 

фотосинтезуючу здатність  рослин. 

Методики визначення площі листкового 

апарату,  листкового індексу, 

фотосинтетичного потенціалу, чистої 

продуктивності фотосинтезу,  динаміки 

наростання зеленої маси та сухої 

речовини.  

20 4 4  12 

Тема 7-8. Облік біометричних 

показників і оцінка діяльності та 

якості посівів. Візуальна оцінка стану 

посівів. Оцінка морозо- і зимостійкості 

озимих культур. Визначення 

посухостійкості, жаростійкості рослин. 

Оцінка стійкості посівів до вилягання, 

поникання, осипання зерна і проростання 

його в колосі. Облік густоти посівів і 

насаджень. Визначення динаміки росту 

рослин.  

20 4 4  12 

Тема 9.  Методики проведення обліків 

врожаю. Визначення стабільності та 

пластичності сорту. 

10 2 4  4 

Тема 10. Групування результатів 

спостережень. Таблиці і ряди  розподілу. 

Класифікація ознак. Побудова 

варіаційних рядів. Графіки розподілу. 

Закономірності розподілу. Середні 

величини. Види середніх і їх значення. 

Середнє арифметичне. Середнє 

гармонічне. Середнє квадратичне. 

Середнє геометричне.  

10 2 2  6 

Тема 11. Генеральна сукупність. 1 2 2  6 



Вибіркові методи як основа одержання 

біометричної інформації. Поняття про 

простий випадковий відбір та 

репрезентативність вибірки. Поняття про 

одномірну і багатомірну, «малу» й 

«велику» вибірки. Техніка зведення 

результатів «великої» кількості 

спостережень.   

Тема 12. Розподіл випадкової 

величини. Випадкова величина як 

основний тип біометричних показників. 

Поняття, види і приклади випадкових 

величин. Поняття закону розподілу 

випадкової величини.  Функція і 

щільність розподілу, їхні властивості. 

Довірчі інтервали й довірчі ймовірності. 

Статистичні гіпотези. Перевірка гіпотез. 

16 2 2  12 

Тема 13. Кореляційний аналіз. Основні 

завдання кореляційного аналізу. 

Методика кореляційного аналізу. 

Коефіцієнт кореляції. Основні 

властивості коефіцієнта кореляції.     

Множинна кореляція. Кореляційне 

відношення.     Показник лінійності 

зв’язку 

16 2 2  12 

Тема 14. Регресійний аналіз. Поняття 

регресії. Емпіричні ряди регресії. 

Вирівнювання емпіричних рядів регресії. 

Лінійна регресія. 

16 2 2  12 

Тема 15. Дисперсійний аналіз. Суть 

методу і його основні завдання. Основні 

поняття та терміни. Дисперсійний аналіз 

однофакторних комплексів малих груп. 

Дисперсійний аналіз однофакторних 

комплексів великих груп. Дисперсійний 

аналіз двофакторних ортогональних 

комплексів. 

12 2 2  8 

Всього годин 
150 30 20 0 100 

 

7. Теми  практичних занять 

 

№ 

 

Назва теми Кількість годин 

1.  Методи досліджень в агрономії 2 

2.  Методика проведення фенологічних спостережень росту та 

розвитку польових культур 

2 

3.  Розрахунок коефіцієнта суттєвості відхилень елементів 

агрометеорологічного режиму, гідротермічний коефіцієнт, 

побудова кліматограм 

2 

4.  Методики визначення фотосинтезуючої здатності  рослин 2 

5.  Облік біометричних показників і оцінка діяльності та якості посівів. 

Оцінка морозо- і зимостійкості озимих культур.  Визначення 

посухостійкості, жаростійкості рослин. Оцінка стійкості посівів до 

вилягання, поникання, осипання зерна і проростання його в колосі. 

2 

6.  Облік біометричних показників і оцінка діяльності та якості посівів. 

Візуальна оцінка стану посівів. Облік густоти посівів і насаджень. 

2 



Визначення динаміки росту рослин.  

7.  Методики проведення обліків врожаю. Визначення стабільності та 

пластичності сорту. 

2 

8.  Кореляційний аналіз. 2 

9.  Регресійний аналіз. 2 

10.  Дисперсійний аналіз. 2 

                                                                                          ВСЬОГО 20 год. 

 

 

8. Самостійна робота 

 

№ 

 

Назва теми Кількість годин 

1 Фенологічні спостереження 4 

2 Аналіз стану посівів озимих зернових культур 6 

3 Фітосанітарний стан посівів озимих зернових культур 4 

4 Моніторинг стану посівів культур впродовж вегетації 4 

5 Обчислення статистичних характеристик малої вибірки 6 

6 Обчислення статистичних характеристик великої  вибірки 6 

7 Репрезентативність вибіркових показників. Помилки вибіркових 

показників.  

6 

8 Якісна мінливість 6 

9 Оцінка варіантів, що випадають. Наближені оцінки закону 

розподілу 

6 

10 Статистичні методи перевірки гіпотез. Підготовка даних 

урожайність до статистичного аналізу 

4 

11 Техніка вивчення випадкових величин. 6 

12 Числові характеристики розподілу випадкової величини. 

Розв’язування задач. 

4 

13 Дисперсійний  аналіз двофакторних польових дослідів 10 

15 Кореляційний аналіз. Розв’язування задач. 10 

16 Основи дисперсійного аналізу. Розв’язування задач. 10 

17 Різницевий  метод статистичної  обробки результатів досліджень. 8 

                                                                                          ВСЬОГО 100 год 

 

 

8. Методи навчання: загальнонаукові та спеціальні: лекції,  лабораторно-практичні 

заняття в лабораторії та  польових  дослідах, самостійна робота                                                                                                  

9. Форми контролю: іспит 
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