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Опис дисципліни 

Спираючись на методи математичної статистики і теорію 

ймовірностей, біометрія в системі підготовки фахівців лісової та споріднених 

з нею галузей належить до професійно-орієнтованих дисциплін. Вона має 

також досить чіткий прикладний характер і як одна з теоретичних передумов 

є важливою складовою лісової таксації, лісовпорядкування, організації 

лісогосподарського виробництва, моделювання продуктивності лісових 

насаджень тощо. Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні і 

практичні питання щодо ролі та необхідності застосування сучасних методів 

біометрії для вирішення конкретних завдань лісового господарства.  

 

Структура курсу  

Години  

(лек./лаб.) 

Тема Результати навчання Завдання 

8/6 Основи теорії 

ймовірностей 

Володіти основними поняттями 

теорії ймовірностей та 

розв’язувати задачі на 

знаходження ймовірностей 

подій 

Тести, 

вправи, 

задачі 

8/6 Вибіркові методи в 

лісівничій справі 

Основні поняття про параметри 

та статистики. Вміти знаходити 

середні значення, моду, 

медіану; розмах, дисперсію, 

середнє квадратичне 

відхилення, коефіцієнт 

мінливості 

Тести, 

вправи та 

задачі 

8/4 Закони розподілу 

випадкової 

величини 

Знати закон нормального 

розподілу випадкової величини, 

вміти знаходити щільність 

Тести, 

вправи  
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розподілу та будувати графіки 

функцій розподілу та щільності 

8/6 Оцінювання 

параметрів 

розподілу 

Поняття про точкове та 

інтервальне оцінювання. Вміти 

знаходити довірчі інтервали, 

рівні значущості 

Тести, 

вправи  

6/6 Кореляційний та 

регресійний аналіз 

Мати поняття про характер і 

форми зв’язку між величинами. 

Вміти знаходити коефіцієнт 

кореляції та коефіцієнт 

детермінації. 

Тести, 

вправи 

4/2 Основи 

дисперсійного 

аналізу 

Розуміти ідею та суть 

дисперсійного аналізу. Мати 

поняття про загальну, 

міжгрупову і 

внутрішньогрупову девіанти й 

дисперсії. 

Тести, 

вправи 
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Політика оцінювання  

 Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, що здані з 

порушенням терміну виконання без поважних причин, оцінюються на 

нижчу оцінку    

 Політика щодо академічної доброчесності: Всі індивідуальні роботи 

перевіряються на академічну благочесність. Списування під час 

контрольних робіт заборонені. 

 Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обовязковим 

компонентом оцінювання, за яке нараховуються бали за теми. За 

об’єктивних причин (підтверджених документально) дозволяється 

перескладання 

Оцінювання 

 

 

Поточне оцінювання Екзамен Сума 

ЗМ1 ЗМ2 ЗМ3 ЗМ4 ЗМ5 ЗМ6 

16 16 14 12 12 10 До 20 100 

 

Шкала оцінювання студентів: 

Оцінка ЄКТС Бали  Зміст  

А 90-100 відмінно   

В 82-89 добре  

С 74-81 добре 

D 64-73 задовільно  

E 60-63 достатньо  

FX 

35-59 незадовільно з 

можливістю 

повторного складання 

F 

1-34 незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

 



 


