
12 Біометрія 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Джерела біологічної інформації 

В біології можна виділити три різні типи джерел інформації: 

1) біологічні об’єкти, як безпосередні джерела біологічної інформації; 
2) наукові публікації, як джерела опосередкованої біологічної 

інформації; 
3) бібліографія джерел наукової біологічної інформації. 
Розглянемо ці типи джерел біологічної інформації більш детально. 

Інформація, яку дослідник отримує від біологічного об’єкту, є по суті 

потоком даних, які сприймаються органами відчуттів людини, або приладами 

та механізмами, які розширюють його можливості. В першому випадку 

сприймаються колір, вага, запах, звук, зволоженість, структура поверхні, 
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рухи та вібрації і таке інше. Сприйняті дані фіксуються в пам’яті дослідника 

як інформаційна модель об’єкту, його своєрідний "відбиток". Кількість та 

якість цієї інформації залежать від суб’єктивних можливостей органів 

відчуттів дослідника, ця інформація може з часом бути забута або 

викривлена, втратити свою адекватність об’єктові. Для запобігання цього 

використовують методи негайної фіксації: записи в польових щоденниках та 

лабораторних журналах, зарисовки. 

У випадку використання під час досліджень допоміжних приладів і 

точних методів поле сприйняття людини штучно розширюється, стають 

досяжними нові дані, а процес забування відвертається шляхом автоматичної 

фіксації даних на різноманітних носіях. 

Сукупність даних, отриманих за допомогою приладів, значно точніше 

описує об’єкт, ніж в першому випадку. Але слід відзначити, що їх 

об’єктивність обмежується точністю вимірювальних приборів, надійністю 

методів вимірювання, випадковими факторами та ін., тобто практично ніколи 

не дорівнює 100 %. 

Принципова різниця між безпосередніми спостереженнями та 

вимірюванням показників за допомогою приладів полягає в тому, що людина 

органами відчуттів водночас фіксує весь комплекс властивостей та 

характеристик об’єкту і робить свідомі висновки; разом з цим в його психіці 

відбуваються підсвідомі інтуїтивні процеси, утворюються багаторівневі 

асоціації. З іншого боку, спостереження за допомогою приладів поставляє 

порівняно вузький спектр даних, який залежить від можливостей обладнання. 

Висновком з наведеного вище є те, що автоматичні спостереження 

живого об’єкту без присутності людини не може повністю замінити 

спостереження дослідником.  

Будь-який біологічний об’єкт дослідження завжди є частиною природної 

ієрархії. На її нижньому рівні знаходяться атоми хімічних елементів, а на 

верхньому – об’єкти рівня біосфери, яка включає в себе всі інші. Так, 

наприклад, дерево є складовим компонентом деревостану, який займає певне 

місце в своєму біогеоценозі. Далі по збільшенню масштабу йдуть 

біогеоценотичний комплекс-ландшафт, біом (наприклад, лісостеп), 

біогеографічна область (наприклад, палеоарктична – на північ від Гімалаїв), 

екосистема суходолу, біосфера Землі. 

Дерево в свою чергу складається з надземної та підземної морфологічних 
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частин, далі – по зменшенню масштабу: система органів (наприклад, 

асиміляційний апарат), органи (листя), тканини (наприклад, поглинаюча – 

хлоренхіма), клітини певного типу, органоїди клітини (хлоропласти), 

структурні одиниці органоїдів (квантосоми хлоропластів), молекули 

пігментів, білків та ліпідів, атоми хімічних елементів. 

Всі складові цієї ієрархії безпосередньо або опосередковано пов’язані 

одне з одним. Структура цих зв’язків дуже складна. 

Реально при проведенні дослідження увага концентрується лише на 

певних властивостях, характеристиках та деяких зв’язках конкретного 

об’єкту. 

Ще одним ускладнюючим фактором є те, що біологічний об’єкт – це 

завжди динамічна структура, яка змінює свої властивості протягом часу. 

Таким чином, об’єм даних про біологічний об’єкт та його зв’язки, який 

може бути отримано під час дослідження, настільки великий, що майже не 

може бути виміряний. Він обмежується особливостями сприйняття людини, 

точністю вимірювальних приладів та діапазоном досліджуваних 

характеристик, а також метою дослідження. 

Ряд методів, які застосовуються для аналізу біологічних даних можна 

узагальнити під єдиною назвою – "біомоделювання". Ці методи 

використовуються для дослідження об'єктів, явищ та процесів, вивчення яких 

іншими методами неможливо. Моделювання зводиться до спрощеної імітації 

властивостей реального об'єкту або процесу за допомогою нового, який лише 

до якоїсь міри відтворює його. Моделі можуть створюватись як з 

використанням біологічних об'єктів – в лабораторії або в природних умовах, 

так і без них – за допомогою механічних, математичних та електронних 

засобів. Моделі дозволяють проводити так звані модельні експерименти 

замість натурних. Це виключає з процесу експерименту фізичне знищення 

живих істот, запобігає проявленню непередбачених негативних наслідків 

експерименту для біоти і природного середовища, приносить економічну 

вигоду. 

Спектр методів моделювання є досить широким. Моделі бувають 

математичні, фізичні, логічні та натурні. При створенні математичних 

моделей виявляються та описуються за допомогою рівнянь парні зв'язки між 

окремими компонентами та показниками об'єкту. Далі ці рівняння 

об'єднуються в системи – процес триває, доки не буде побудована 



15 Розділ 3. Екологія 

математична модель, в якої всі компоненти взаємопов'язані і зміна одних 

показників викликає зміни інших. За допомогою математичного 

моделювання вивчаються біологічні об'єкти різного рівня – від нервової 

клітини до біосферної екосистеми. Оперування математичними методами 

моделювання в таких масштабах стало можливим і ефективним лише з 

початком використання обчислювальної техніки, великих банків і баз даних. 

На ЕОМ зручно обробляти мережеві екосистемні моделі, які динамічно 

відображають структуру трофічних системних зв'язків різних рівнів. За 

допомогою комп'ютерної техніки також будуються стохастичні моделі 

екосистем, які враховують ефекти випадкової мінливості (фактор, який є 

характерним для біологічних об'єктів), що дозволяє робити прогнози 

розвитку екосистем. 

 Моделювання – це обов'язковий етап будь-якого наукового дослідження. 

За його допомогою науковець може охопити уявою різнорідну сукупність 

взаємопов'язаних характеристик об'єкту. Так спіральна подвійна структура 

ДНК була розгадана Д.Уотсоном під час побудови моделі на столі із кусків 

картону, які імітували пурини і пірамідини. Біоелектричні моделі керування 

скороченнями м'язів стали важливим етапом на шляху створення 

електростимуляторів м'язів (кардіостимуляторів та ін.). 

Моделі будуються на основі узагальнених емпіричних даних. Слід 

відмітити, що модель завжди спрощує реальний об'єкт, тому при модельних 

експериментах завжди треба враховувати помилку на неповну адекватність 

моделі об'єктові. 

Позитивним фактором в біологічному моделюванні є можливість 

завдяки тотожності ряду процесів і властивостей живих організмів 

поширювати певні результати моделювання одного об'єкту на інший. 

Говорячи про інформаційні джерела першого типу, слід звернути увагу 
на поняття моніторингу (від лат. monitor – той, що спостерігає). 
Моніторингом зветься система методів постійного отримання інформації про 
об'єкти моніторингу (в т.ч. природні), її аналізу і оцінки та прогнозування 
стану цих об'єктів у майбутньому. Моніторинг може проводитись з різним 
географічним охопленням (локальний, глобальний); об'єктами моніторингу 
можуть бути живі організми (біологічний моніторинг), абіотичні компоненти 
природного середовища (абіотичний моніторинг), екосистеми (екологічний 
моніторинг). Моніторинг може проводитись як в безпосередньому контакті з 
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об'єктами, так і дистанційно (дистанційний моніторинг), в різних сферах 
(моніторинг суходолу, атмосфери, гідросфери), з вимірюванням різних 
характеристик (хімічний, радіаційний). 

На всіх трьох стадіях проведення біологічного або екологічного 
моніторингу важливу роль відіграють біометричні методи. 

На етапі збору інформації вони використовуються з метою планування 

експерименту для того, щоб отримані результати надавали можливість 

робити статистично обгрунтовані висновки (іншими словами для того, щоб 

з'ясувати: "яку інформацію збирати і скільки її треба отримати для побудови 

вірної репрезентації об'єкту, що спостерігається"). 

На етапі аналізу біометричні методи дозволяють отримувати цілісну 

математично-статистичну картину об'єкту моніторингу. 

Дані, отримані під час досліджень біологічного об’єкту далі аналізуються 

і обробляються різними методами, в тому числі біометричними, та 

становляться базою для висновків, підтвердження або відхилення попередніх 

гіпотез і т. ін. 

Для біолога-науковця, якщо він сам не проводив даного дослідження, 

сума цих опосередкованих даних становиться значимою та досяжною після 

їх публікації. Основними типами наукових публікацій є колективні та 

авторські монографії, узагальнюючі праці, наукові статті, звіти, 

автореферати, стенограми матеріалів наукових конференцій, семінарів і т. ін. 

Це також можуть бути і аудіовізуальні та цифрові записи. В наш час все 

більшого значення набувають публікації в Інтернеті та інших інформаційних 

мережах.  

Всі публікації групуються за напрямками досліджень. В кожної з 

публікацій розглядається певне коло властивостей об’єкту або групи об’єктів. 

Таким чином, в порівнянні з потоком даних від об’єкту, об’єм даних в 

публікаціях значно менший. Але це не свідчить про те, що він малий або 

недостатній. Загальна кількість наукових біологічних публікацій на даний час 

рахується на мільйони. 

Їх перевага перед джерелами першого типу полягає в більшій досяжності 

(наприклад, науковець може отримати необхідну для порівняння інформацію 

про географічно-віддалений об’єкт), в більшій структурованості та 

упорядкованості, в зниженні витрат на отримання інформації. 

Джерела цього типу виконують функцію збереження фактографічних 

даних. Вони акумулюють в собі досягнення біологічної науки та 



17 Розділ 3. Екологія 

забезпечують їх передачу в часі та поширення в просторі. Цей механізм став 

одним з головних чинників швидкого розвитку наукової думки в ХХ сторіччі. 

Вивчення існуючих публікацій за напрямком дослідження є обов’язковою 

умовою його ефективності, що запобігає зайвій витраті зусиль на пошуки вже 

знайденого. 

Джерела цього типу характерно відрізняються від інших своїми мовно-

семантичними особливостями. Вони насичені спеціальною термінологією, 

більша частина якої майже ніколи не зустрічається в повсякденній мові. 

Використання вченими спеціальної термінології пов’язано з підвищенням 

семантичної ємності інформаційних повідомлень: часто один термін передає 

смисл явища, що описується великим реченням. Використання в біологічних 

наукових публікаціях висловів типу "арабінозний оперон E-coli схильний до 

позитивної регуляції, як і рамнозний та мальтозний оперени", є досить 

частим і означає її спрямованість не на середнього читача, а на 

підготовленого фахівця. В біологічних публікаціях традиційно 

використовується велика кількість латинських слів для позначення органів, 

частин тіла, назв видів та ін. У зв’язку з наведеними особливостями наукової 

біологічної інформації, а також з метою підвищення структурованості джерел 

в них часто розміщуються предметні та алфавітні покажчики, покажчики 

латинських назв. Окремо видаються словники біологічної термінології. 

Ці особливості обмежують використання біологічних наукових джерел 

широким колом читачів, роблять цю інформацію менш досяжною. 

Інформація цього типу застаріває, тобто втрачає з часом адекватність 

біологічному об’єктові, який вивчається. Це майже не стосується публікацій, 

в яких йдеться про загальні, фундаментальні закони та принципи, і 

безпосередньо торкається публікацій, які описують властивості конкретних 

об’єктів. Застарілості інформації сприяє згадана вище динамічність всіх 

біологічних структур, їх схильність до зміни властивостей. Цього можна 

уникнути, вивчаючи динаміку біологічних структур в часі, періодичність їх 

змін. 

Об’єктивність наукових публікацій гарантується автором, інститутом 

рецензування, авторитетними редакційними колегіями. Але це не виключає 

водночас суб’єктивного тлумачення авторами даних, що покликано 

співіснуванням в науці різних ідей, напрямків, шкіл, течій. 

Наукові публікації відрізняються вагомістю та науковою новизною. 
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Бібліографування має величезне значення для будь-якого наукового 

дослідження. Сьогодні бібліографія грає навігаційну роль, орієнтує 

дослідника в потоках публікацій, є засобом ідентифікації документа в масиві 

йому подібних за бібліографічним описом. Масиви бібліографічних описів, 

як і масиви джерел упорядковуються за допомогою різноманітних 

класифікацій, які побудовані на основі виділення розділів людського знання. 

На цей розподіл значною мірою впливають тенденції розвитку науки. 

Сьогодні основними класифікаціями є десятинна класифікація Дьюї, 

універсальна десятинна класифікація (УДК), бібліотечно-бібліографічна 

класифікація (ББК) і інші. 

За допомогою класифікацій формуються індекси. Вони показують 

належність джерела до конкретного підрозділу знання, вказують на місце 

бібліографічного запису в упорядкованому масиві, наприклад, в 

систематичному каталозі наукової бібліотеки або в комп’ютерній базі даних. 

В більшості випадків класифікації побудовані на основі поступової 

деталізації з подальшим додаванням допоміжних службових елементів – 

дескрипторів. Ось деякі приклади класифікаційних індексів. 

 

УДК:  

• 582.47 – Confirae (Хвойні); 

• 582.475 – Pinanceae (Соснові); 

• 582.475.4 – Сосна, кедр, пінія. 
Дескриптор .52 – середовище мешкання; 

•  582.475.4.52 – місцезростання сосни. 

 

ББК (Росія, 1997): 

• 28 – Біологічні науки; 

• 28.5 – Ботаніка; 

• 28.53 – Онтогенез рослин. 

 

Дьюї (21 видання): 

• 500 – Природничі науки; 

• 570 – Науки про життя. Біологія; 

• 577 – Екологія. 
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Разом з класифікаційними індексами до бібліографічного опису входять 

інші відомості. Часто до нього включається анотація або короткий реферат, 

що дозволяє ознайомитись із змістом видання, не вступаючи з ним в 

безпосередній контакт. 

За допомогою масивів бібліографічних записів формуються різноманітні 

бібліографічні джерела: покажчики, внутрікнижкові або пристатейні списки 

літератури та ін. 

Часто практикують включення до бібліографічного опису предметних 

рубрик, спеціальних службових ключових слів та словосполучень, за 

допомогою яких складаються предметні покажчики, групуються картки в 

предметних каталогах, здійснюється автоматизований пошук 

автоматизованими методами. 

В теорії бібліографознавства бібліографічна інформація є вторинною по 

відношенню до первинної – тієї, яка міститься у публікаціях. В наведеному 

прикладі – це інформація другого ступеню опосередкованості, заключна 

ланка в системі: "дані від біологічного об’єкту" (І рівень) – "публіковані 

результати наукових досліджень" (ІІ рівень) – "бібліографічна інформація про 

біологічні наукові джерела" (ІІІ рівень). 

Таким чином, ми бачимо, що біологія почала розвиватись в часи 

зародження людства як система уявлень про живу природу. Поступово 

оформившись в науку, вона набула величезного значення і сьогодні пов’язана 

з великою кількістю інших дисциплін системою складних взаємостосунків. В 

біології можна виділити три типи інформаційних джерел: біологічний об’єкт, 

наукова публікація і бібліографія біологічних публікацій. Кожний з цих типів 

джерел має велике значення для біологічного дослідження і обов’язково 

використовується науковцями в роботі. 

Інформація від біологічного об’єкту є потоком даних, який фіксується у 

свідомості людини, або за допомогою засобів та приладів. Біологічні об’єкти 

завжди є ланками природної ієрархії. Крім того, вони завжди є динамічними 

структурами, схильними змінювати свої властивості в часі.  

Наукові публікації запобігають розсіюванню інформації в просторі і часі. 

Використання наукових джерел дозволяє вченому ознайомитись із 

зробленою роботою в напрямку його дослідження та отримати інформацію, 

яку неможливо або дуже важко отримати шляхом безпосереднього вивчення 

Розділ 1. Біологія як наука. Джерела інформації в біології 
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об’єкту. Цей тип інформаційних джерел має характерні мовно-семантичні 

особливості. Інформація в публікаціях застаріває з часом. Крім того, не 

виключена можливість суб’єктивного тлумачення автором об’єктивних 

фактів дійсності. 

Пошук необхідної інформації серед великої кількості публікацій стає 

ефективним лише за умов використання бібліографічних засобів. Масиви 

бібліографічної інформації упорядковуються згідно з різноманітними 

класифікаціями. Класифікації в різній мірі відображають систему понять, 

розділів та напрямків в біологічній науці, що робить перспективним їх 

подальший розвиток. Бібліографічні записи інколи самі несуть фактичну 

інформацію в рефератах та анотаціях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


