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Загальний опис навчальної дисципліни
Анотація курсу. Статистика в екології є невід'ємним атрибутом системи 

управлінських рішень в охороні навколишнього середовища від невеликого локаль
ного екологічного об'єкту до глобального масштабу оцінки екологічного стану всієї 
біосфери. Сьогодні статистичні методи і моделі широко використовуються для діаг
ностики стану довкілля, при вивченні причинно-наслідкового механізму формуван
ня варіації та динаміки екологічних явищ і процесів, у моніторингу навколишнього 
природного середовища, при прогнозуванні стану екологічних процесів і ситуацій та 
прийнятті оптимальних управлінських рішень. Ефективність використання стати
стичних методів обліку, обробки, аналізу і прогнозування екологічних процесів 
збільшується при використанні комп'ютерних технологій

Зміст дисципліни «Математичні методи в екології» розроблено на основі 
відповідних положень щодо підготовки фахівців у сфері екології, норм та традицій 
вищої університетської освіти, а також профілю освітньо-професійної програми.

Метою вивчення дисципліни є надання студентам вихідних знань і навичок, 
що необхідні для побудови статистичних моделей.

Завдання дисципліни полягає у вивчення загальних положень щодо статисти
чного аналізу моделей, їх розв'язування з метою використання при дослідженні сис
тем.
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Результати навчання (компетентності)
Компетентності, які студент набуде в результаті вивчення дисципліни

Спеціальність Загальні компетент
ності (ЗК)

Спеціальні (фахові) 
компетентності (ФК) Результати навчання (РН)

101 «Екологія» ЗКО1. Здатність вчитися 
і оволодівати сучасни
ми знаннями 
ЗКОб.Здатність до по
шуку, оброблення та 
аналізу інформації з 
різних джерел

ФК01.Обізнаність на рівні 
новітніх досягнень, необ
хідних для дослідницької 
та/або інноваційної діяль
ності у сфері екології, 
охорони довкілля та зба
лансованого природоко
ристування
ФК02.3датність застосо
вувати міждисциплінарні 
підходи при критичному 
осмисленні екологічних 
проблем
ФК04.Здатність застосо
вувати нові підходи до 
аналізу та прогнозування 
складних явищ, критично
го осмислення проблем у 
професійній діяльності

РН06. Знати новітні методи та 
інструментальні засоби екологічних 
досліджень, у тому числі методи та засо
би математичного і геоінформаційного 
моделювання
PHIL Уміти використовувати сучасні 
інформаційні ресурси з питань екології, 
природокористування та захисту 
довкілля.
РН17. Критично осмислювати теорії, 
принципи, методи і поняття з різних 
предметних галузей для вирішення прак
тичних задач і проблем екології.
РН18. Уміти використовувати сучасні 
методи обробки і інтерпретації 
інформації при проведенні інноваційної 
діяльності

Орієнтовний перелік тем лекцій
1. Основні поняття математичної статистики.
2. Зведення і первинне оброблення статистичних даних.
3. Перевірка статистичних гіпотез
4. Кореляційний аналіз в екології.
5. Регресійний аналіз.
6. Множинний кореляційний аналіз.
7. Дисперсійний аналіз
8. Повний факторний експеримент.
9. Статистичний аналіз тенденцій і закономірностей динаміки в екології

Орієнтовний перелік тем практичних занять
1. Первинна статистична обробка даних
2. Критерій узгодженості Пірсона. Побудова кривої Гаусса
3. Кореляційний аналіз.
4. Прив’язка даних Excel і створення тематичної карти
5. Оцінка параметрів простої лінійної регресії за методом найменших 

квадратів (МНК)
6. Нелінійна регресія
7. Множинна кореляція
8. Однофакторний дисперсійний аналіз
9. Повний факторний експеримент
10. Прогнозування рядів динаміки

Політика курсу
S  Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання. За пропуски за
нять без поважної причини здобувач вищої освіти буде неатестований з даної дис-



з

ципліни. Усі пропущені заняття мають бути відпрацьовані під час консультацій або 
на Освітньому порталі університеті.
S  Через об’єктивні причини (наприклад, карантин, хвороба, участь у конференції, 
науковому проекті, міжнародному стажуванні) навчання може відбуватись в on-line 
формі на Освітньому порталі ТДАТУ з використанням системи Moodle або за посе
редництва інших інформаційно-комунікаційних платформ чи технологій за пого
дженням із викладачем курсу.
S  Списування під час виконання контрольних заходів, диференційованого заліку та 
екзамену заборонені, зокрема із використанням мобільних гаджетів, комунікаційних 
засобів тощо.
S  Презентації та виступи мають бути авторськими (оригінальними).
S  Здобувач вищої освіти повинен дотримуватися академічної етики: виявляти дис
циплінованість, вихованість, доброзичливість, чесність, відповідальність, дбайливо 
ставитись до обладнання та книжкового фонду ТДАТУ, виконувати графік освітньо
го процесу.
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