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2.2. Статистичні методи аналізу в біології 

Величезна різноманітність біологічного світу вимагає для одержання 

достовірних результатів проведення масових спостережень. Тому однією з 

особливостей біометрії є те, що вона розглядає характеристики, притаманні 

біологічним об’єктам, як статистичні закономірності масових явищ, які не 

можуть бути висвітлені результатами поодиноких спостережень. 

Спостереження – це процес запрограмованого вивчення будь-якого явища з 

наступною фіксацією кожного окремого результату. Достовірні висновки при 

вивченні біологічних об’єктів може дати лише аналіз досить значної кількості 

результатів окремих спостережень. Це обумовлено тим, що, як вже було 

відзначено, кожна ознака, будь-яка особливість організму формується в 

онтогенезі під впливом безлічі залежних і незалежних факторів, які в 

безмежній кількості своїх комбінацій відповідно надають безмежну кількість 

індивідуальних особливостей конкретних біологічних об’єктів. Оскільки в 

природі не зустрічається двох особин абсолютно за всіма ознаками схожих 

одне на одного, висновки, які засновані лише для однієї особини, можуть 

бути помилковими (не достовірними). В зв’язку з цим біометрія у своїй 

методології поєднує специфічні особливості живої матерії як об’єкта 

досліджень з методами аналізу, властивими математичній статистиці. 
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Зрозуміло, що таке поєднання вимагає специфічну інтерпретацію 

математичних методів, яка дозволяє уникнути ситуацій формального 

застосування результатів, які суперечать біологічній сутності елементів, 

процесів і об’єктів досліджень. 

Математична статистика, теорія імовірності, теорія множин, 

математичним апаратом яких користується біометрія, це науки суто 

теоретичні, абстрактні: вони вивчають масові явища без врахування 

специфіки об’єктів, що вивчаються. В той же час біометрія – наука 

емпірична, конкретна, вона вивчає емпіричні (одержані дослідним шляхом) 

сукупності даних, вишукуючи не математичні, а біологічні закономірності і 

розв’язуючи питання біологічного характеру. 

Біометрія за призначенням і специфікою займає місце на стику 

біологічних і математичних наук так само, як біоніка, біокібернетика, 

біосиметріка та інші напрямки математичної біології. За своєю сутністю і 

очікуваними результатами досліджень біометрія відноситься до біологічних 

наук, за методологією – це самостійний розділ біології. Вона не займається 

питаннями одержання суто математичних рішень, обгрунтуванням 

математичних формул і рівнянь. Але вона використовує готові математичні 

висновки і застосовує їх для рішення біологічних задач. Наука, яка дала 

обгрунтування доцільності і можливості застосування математичних методів 

дослідження в області біології була названа біометрією. Біометрія 

відпрацювала методологію і концептуальну можливість математичного 

аналізу і визначила конкретні математичні аспекти щодо встановлення 

доцільності застосування методів математичного аналізу в дослідженнях тих 

або інших аспектів біологічної природи. 

Термін "біометрія" був введений Ф.Гальтоном у 1889 році для 

позначення кількісних методів, що застосовувались в біології. 

Слово "біометрія" від лат. bios – життя і metron – міра. На даному періоді 

застосування цього терміну означає сукупність математично-статистичних 

методів, що застосовувались в біологічних дослідженнях. Біометрія має свою 

історію розвитку. В 1614 році Санторіо видає працю "Про статичну 

медицину". 

Галілей та його учень Барелі встановили залежність між рухальними 

функціями тварин і абсолютними показниками тіла тварин. Пізніше (1767 р.) 

французький гіполог (гіпо – грец. ΐppoV – кінь) Буржеля видає книгу 

"Екстер’єр коня", в якій аналізує програму замірів для визначення 

доцільності використання коней в тій чи іншій праці. Це базувалось на 
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зв’язку того, що зовнішні форми тварин, включаючи людину, знаходиться у 

певному зв’язку з їх фізіологічними і психічними особливостями. На це 

звертали увагу вчені ще у давнину (Гіппократ, 460-377 р. до н.е., Арістотель, 

384-322 р. до н. е.). 

В середині ХVІІ ст. розроблені теорії імовірностей на грунті азартних 

ігор. Потім працями видатних математиків, серед яких Лаплас (1749-1827), 

Гаус (1777-1855), Пуассон (1781-1840) були відкриті закони розподілу 

випадкових величин. Теорія імовірностей одержала міцну наукову основу. 

В цей час виникла математична статистика, яка стала теоретичною 

основою вибіркового методу досліджень. 

Першим, хто з’єднав емпіричні методи антропології і соціальної 

статистики з математичною теорією імовірності був учень Лапласа бельгієць 

А.Кетле. У 1835 році видана його книга "Про людину і розвиток її здібностей, 

або досвід сучасної фізики", в якій на великому статистичному матеріалі 

вперше було показано, що різні фізичні ознаки людини і навіть його 

поведінка підпорядковані закону розподілу імовірностей. 

Інтенсивний розвиток біометрія одержала в період кінця ХІХ і в першій 

половині ХХ сторіччя, коли відбувся відчутний розвиток математичних 

методів, що застосовуються в біології. Одночасно в цей період відбулась 

гостра дискусія проти фетишизації математичних методів, за попередження 

підміни біологічних методів досліджень формально математикою. 

В даний час при біометричних дослідженнях і аналізі емпіричних даних 

широко застосовуються методи варіаційної статистики. Зокрема основи 

побудови варіаційних рядів, властивості генеральної і часткової сукупності 

величин, закони розподілу варіант. Велике значення мають кореляційний та 

регресивний аналіз даних емпіричних спостережень. Одним з найважливіших 

є застосування математичних методів вирахування середніх показників для 

генеральної сукупності і методи порівняння одержаних результатів. 

Базовими розділами математики для біометрії є теорія імовірностей і 

теорія множин, які є основою теоретичного розуміння багатьох особливостей 

сукупності біологічних об'єктів і забезпечують методологію досліджень 

біологічних явищ. 

Але біологічні проблеми повинні вирішуватись на основі математики, а 

не як математичні задачі. Без врахування специфіки біологічних об’єктів 

статистичні дослідження можуть мати істотні помилки і давати перекручені 

результати.  
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Статистиці завжди повинен передувати біологічний аналіз, на підставі 

якого дослідник вирішує, який математичний апарат може бути застосований 

для подальших досліджень. 

Отже, перш ніж застосовувати математичні методи аналізу, біолог 

повинен з'ясувати який аспект, яку характеристику цього об’єкту він хоче 

одержати за допомогою математичного аналізу і доцільність застосувати 

його для цього. Слід уникати математичний обробіток експериментальних 

даних у випадках, коли їх результати дають чітку відповідь на завдання 

дослідження. 

Доцільно застосувати математичні методи для з'ясування таких аспектів: 

1. Особливості розподілу маси однотипних біологічних об'єктів за 

будь-якою ознакою. 

2. Математичне моделювання і прогнозування зміни будь-якої 

характеристики біологічного об’єкту при зміні якогось фактору, що 

впливає на цю характеристику. 

3. Особливості і характер зв'язку між окремими ознаками біологічних 

об'єктів у відповідності до їх чисельності. 

4. Виявлення характеру і ступеню впливу якогось фактора на зміну 

відповідної характеристики біологічного об'єкту шляхом 

співставлення середніх значень і визначення достовірності різниці. 

5. Визначення достовірності  одержаних результатів 

експериментальних досліджень. 

6. Методика досліджень біологічних об'єктів для одержання 

достовірних даних при мінімальній кількості досліджень. 

Наведені питання вирішуються в основному із застосуванням: 

• кореляційного аналізу; 

• регресивного аналізу; 

• законів розподілу випадкових величин. 

Біологічні ознаки можуть вивчатись як в кількісному, так і в якісному їх 

визначенні. 

 В кількісному визначенні вивчаються розміри організмів та їх 

морфологічних органів, маса, об’єм, число пелюстків в квітах або листків на 

гілці, кількість зернин в колосі, маса врожаю або окремих насінин, приріст 

організмів за масою, довжиною, об’ємом та інше. Кількісні показники 

можуть бути рахівними або мірними. Рахівні – це такі ознаки, які існують 
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дискретно (листки, зерна, пагони, окремі організми тощо). Мірні ознаки – 

такі, які не можуть бути представлені дискретно, тобто відокремлено. 

 В якісному визначенні вивчаються такі ознаки, як забарвлення органу, 

смак, запах та інші. Вони можуть бути представлені в їх номінальному 

значенні (світло-коричневий, коричневий, темно-коричневий) або в 

альтернативній формі (високий – низький; важкий – легкий; світлий – 

темний). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


