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Силабус курсу «Екологічна статистика» 
2020-21 навчальний рік 

 
Назва курсу Екологічна статистика 

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

Біологічний факультет, кафедра екології 

Адреса викладання 
курсу 

вул. Саксаганського, 1, м. Львів, 79005, Україна 
E-mail: ecol@lnu.edu.ua 
Сайт: bioweb.lnu.edu.ua/ecology 

Галузь знань, 
шифр та назва 
спеціальності 

10 Природничі науки, 101 Екологія 

Викладачі курсу Капрусь Ігор Ярославович, д-р біол. наук, професор, професор кафедри 
Драч Ю., асистент 

Контактна 
інформація 
викладача 

kaprus63@gmail.com; ihor.kaprus@lnu.edu.ua 
https://bioweb.lnu.edu.ua/employee/kaprus-i-ya 
yuradrach91@gmail.com,  yuriy.drach@lnu.edu.ua 
https://bioweb.lnu.edu.ua/employee/drach-yu-a 

Інформація про 
курс  

Екологічна статистика є невід'ємною складовою системи управлінських рішень в 
охороні навколишнього середовища від невеликого локального екологічного 
об'єкту до глобального масштабу оцінки екологічного стану всієї біосфери. У 
процесі вивчення цієї дисципліни студенти ознайомлюються із статистичними 
методами і моделями, які широко використовуються для діагностики стану 
довкілля, при вивченні причинно-наслідкового механізму формування варіації та 
динаміки екологічних явищ і процесів, у моніторингу навколишнього природного 
середовища, при прогнозуванні стану екологічних процесів і ситуацій та 
прийнятті оптимальних управлінських рішень. 

Коротка анотація 
курсу 

Дисципліна «Екологічна статистика» є обов’язковою дисципліною ВНЗ зі 
спеціальності 101 Екологія, яка викладається упродовж 8 семестру в обсязі 
3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Консультації по 
курсу 
відбуваються 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за попередньою 
домовленістю). Також можливі онлайн консультації через ZOOM, Teams або 
подібні ресурси. Для погодження часу онлайн консультацій слід писати на 
електронну пошту викладачів. 

Мета та завдання 
курсу 

Метою навчальної дисципліни є опанувати основні методи, що використовуються 
для вимірювання параметрів середовища й оцінки його екологічного стану, 
варіації параметрів, динаміки, тенденції і закономірностей розвитку екологічних 
процесів, для управління екологічним механізмом функціонування екосистем. 
 
Завданнями курсу є вивчення:  
- суті екологічного стану навколишнього середовища та якості його 
структурних елементів; 
- джерел інформації про стан середовища і статистичної звітності; 
- екологічних факторів, основних характеристик і системи екологічних 
показників; 
- методів польових екологічних досліджень; 
- методів математичної статистики оцінки екологічних параметрів; 
- статистичних методів комплексної оцінки стану середовища; 
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- методів наочного відображення стану середовища.  

Література для 
вивчення 
дисципліни 

Основна: 
1. Еріна А.М. Статистичне моделювання і прогнозування. - К.: КНЕУ, 2001.- 
170с. 
2. Статистика: Підручник /С.С. Герасименко, А.В. Головач, А.М. Єріна та ін.. 
-2-ге вид. - К.: КНЕУ, 2000. - 467 с. 
3. Статистический словарь. - М.: Финансы и стат-ка, 1989. - 623 с. 
4. Тарасова В.В. Методи екологічних досліджень. Частина 1. Інформаційні 
характеристики про середовище. Навчальний посібник. - Житомир: ЖІТІ, 2002.- 
306 с. 
5. Тарасова В.В. Методи екологічних досліджень. Частина 2. Методи 
досліджень в екології. Навчальний посібник. - Житомир: ЖІТІ, 2002. - 262 с. 
6. Тарасова В.В. Методи екологічних досліджень. Частина 3. Комплексна 
оцінка стану довкілля. Навчальний посібник. - Житомир: ЖІТІ, 2002. - 250 с. 
7. Тарасова В.В., Ковалевська І.М. Методи наочного викладення і зображення 
статистичних даних. - Житомир, ЖІТІ. - 110 с. 
8. Тарасова В.В. Екологічна статистика (з блочно-модульною формою 
контролю знань). Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 392 с. 
9. Тринько Р.І., Тарасова В.В.. Математична статистика. - Львів, Світ, 1992. - 
264 с. 
10. Фещур Р.В., Барвінський А.Ф., Кічор В.П. Статистика: теоретичні засади і 
прикладні аспекти. Навч. посібник. - Львів: "Інтелект-Захід", 2003. - 576 с. 
 

Додаткова: 
1. Быстряков И.К. Эколого-экономические проблемы развития 
производительных сил (теоретические и методологические аспекты). - К.: 
«Международное финансовое агентство», 1997. - 256 с. 
2. Веклич О.А. Теоретико-концептуальные основы «экологической» 
характеристики ресурсосбережения //Механізм регулювання економіки. - Вип. 1. - 
Суми: Вид-во СумДУ, 2000. - С. 17-25. 
3. Винокурова Н.Ф., Трушин В.В. Глобальная экология. - М.:Просвещение, 
1998. - 270 с. 
4. Демина Т.А. Учет и анализ затрат предприятий на природоохранную 
деятельность. - М.: Финансы и статистика, 1990. - 112 с. 
5. Долішній М.І., Кравців В.С. Економічний розвиток і екологічна безпека: 
шлях України //Проблеми сталого розвитку України. - К.: Наукова думка, 1998. - 
С. 69-80. 
6. Дорогунцов С.І., Борщевський П.П., Данилішин Б.М. Удосконалення 
управління природокористуванням в АПК. - К.: Урожаї, 1992. - 125 с. 
7. Закорчевна Н.Б. Еколого-економічний аналіз промислового 
водокористування в Україні //Механізм регулювання економіки. - 2002. - № 34. - 
С. 59-69. 
8. Злобін Ю.А., Кочубей Н.В. Загальна екологія. - Суми: ВТД 
«Університетська книга», 2003. - 416 с. 
9. Економіка підприємств: Підручник / За ред. Л.Г. Мельника. - Суми: ВТД 
«Університетська книга», 2004. - 648 с. 
10. Козьменко С.Н., Карпищенко А.И., Рыбалова А.А. Антропогенный 
процесс над атмосферой //Эколого-экономические проблемы 
сельскохозяйственного производства. - К.: Урожай, 1992. - С. 34-70. 
11. Лацко Р. Экономические проблемы окружающей среды. - М.: Прогресс, 
1979. - 214 с. 
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12. Макар С.В. Основы экономики природопользования. - М.: Институт 
международного права и экономики им. А.С. Грибоедова, 1998. - 192 с. 
13. Методы статистики окружающей среды, разработанные в соответствии с 
рабочей программой Конференции европейских статистиков ООН. 
Экономический и Социальный Совет. ARC/ST/ Е/ СЖ3/ 91 //22. 
14. Методи оцінки екологічних втрат / За ред. Л.Г. Мельника, О.І Карінцевої. - 
Суми: ВТД «Університетська книга», 2004. - 288 с. 
15. Мишенин Е.В., Семененко Б.А., Мишенина Н.В. Экономический 
механизм экологизации производства. - Сумы: ИПП «Мрія-1» ЛТД, 1996. - 140 с. 
16. Охорона навколишнього середовища та використання природних ресурсів 
України: Статистичний збірник за 1998 р. - К.: Держкомстат України, 1999. - 259 с. 
17. Сельскохозяйственная экология /Уразаев Н.А., Вакулин А.А., Никитин 
А.В. и др. - М.: Колос, 2000. - 304 с. 
18. Статистичний щорічник України за 2003 рік /За ред. В.А. Осауленка. - К.: 
Консультант, 2004. - 632 с. 
19. Яцик А.В. Екологічна безпека в Україні. - К.: Генеза, 2001. - 216 с. 

Тривалість курсу ___90__  год. 

Обсяг курсу _50_ годин аудиторних занять. З них _30_ годин лекцій, _20_ годин практичних 
занять та _40_ година самостійної роботи.  

Очікувані 
результати 
навчання  

Після завершення цього курсу студенти будуть : 
Знати: 
• основні поняття і досягнення українських учених у галузі екологічної 
статистики;  
• сучасні екологічні проблеми та їхній взаємозв’язок із загальними 
проблемами розвитку суспільства;  
• методи оцінки  екологічно та соціально збалансованого розвитку 
суспільства; 
• основні завдання спеціалістів-екологів у вирішенні сучасних екологічних 
проблем;  
• екологічні наслідки поглиблення глобальних проблем на планеті; 
• основні засади світової стратегії екоосвіти для сталого розвитку; 
• наукові основи народногосподарських проблем (раціонального 
використання природних ресурсів України, захист довкілля від забруднення, 
збереження біорозмаїття), вміння їх вимірювати сучасними статистичними 
методами;  
• приклади міжнародної співпраці в галузі вирішення глобальних 
екологічних проблем. 
Вміти :  
• реалізовувати сучасні екологічні концепції на регіональному і локальному 
рівнях;  
• застосовувати отримані знання для аналізу екологічних наслідків 
глобальних проблем людства;  
• реалізовувати екологічні завдання довгострокових планів дій – Порядку 
денного 21 століття; 
• самостійно  визначати напрями  сталого розвитку на регіональному і 
локальному рівнях;  
• застосовувати екологічні принципи та концепції у виробничій і  соціально-
культурній діяльності; 
• впроваджувати в практику ОСР освітні інновації та науковий досвід;  
• проводити різноманітні лекції, тренінги, заняття, форми дискусій і диспутів 
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у рамках ОСР для різних груп населення; · 
• добирати та конструювати зміст навчального матеріалу в рамках ОСР, 
опираючись на науковий досвід, моделювати можливі шляхи вирішення проблем 
і прогнозувати наслідки результатів антропогенної діяльності, проводити 
інтегральну екологічну оцінку для визначення загальної екологічної ситуації. 

Формат курсу Очний  або дистанційний 

Ключові слова Екологічна статистика, статистичні програми, статпоказники, статаналіз, бази 
статданих, методи статдосліджень, індексний метод, статистичне моделювання, 
статдані, дисперсійний аналіз, кореляційний аналіз, статистичне групування. 

Теми Подано в Таблиці «Схема курсу» нижче 

Підсумковий 
контроль, форма 

Залік у кінці 8 семестру 

Навчальні методи 
та техніки, які 
будуть 
використовуватися 
під час викладання 
курсу 

Презентація, лекції, колаборативне навчання (форми – групові проекти, спільні 
розробки, тьюторство, навчальні спільноти і т. д.), дискусія. 
 

Пререквізити Викладання навчальної дисципліни базується на знаннях, отриманих у результаті 
вивчення попередніх навчальних дисциплін та набуття компетенцій, потребують 
базових знань з біологічних і екологічних дисциплін, достатніх для сприйняття 
категоріального апарату, розуміння сучасних проблем і методів екостатистичних 
досліджень. 

Критерії 
оцінювання 
(окремо для 
кожного виду 
навчальної 
діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. 
Поточна успішність – 50 балів і модульний контроль – 50 балів. 
Політика виставлення балів поточної успішності: 
- виконання практичних робіт: 10 занять ×3,13 бали = 50 балів; 
- модульний контроль: 2 модулі × 25 балів = 50 балів; 
Підсумкова максимальна кількість балів 100. 
Академічна доброчесність: Роботи здобувачів є виключно оригінальними 
дослідженнями чи міркуваннями. Жодні форми порушення академічної 
доброчесності не толеруються 

Питання до 
екзамену/заліку 

Матеріали розміщені: http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=1777 
 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню курсу 
http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=1777 
 

 

 

 

Схема курсу "Екологічна статистика" 
 

Змістовий модуль 1. Теоретичні та правові основи формування і перетворення 
статистичних даних в екології 

Лекція 1. Предмет, об'єкт і завдання курсу екологічної 
статистики. Загальне поняття про екостатистику. Галузі 
статистичної науки. Предмет і методи екологічної 
статистики. Основні поняття екологічної статистики. 

Лекція – 2 год. 
Самостійна робота – 2,6 год. 

4,6 

Лекція 2. Інформаційне забезпечення 
екологостатистичних досліджень. Поняття про 
екологічну інформацію, її характер і види. Етапи та 

Лекція – 2 год. 
Самостійна робота – 2,7 год. 

4,7 

http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=1777
http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=1777
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техніка збору й опрацювання інформації. Статистична 
екологічна звітність. 

Лекція 3. Програмне забезпечення екологостатистичних 
досліджень. Сучасний ринок програмних продуктів для 
опрацювання екологічної інформації. Компютерні 
технології опрацювання таблиць Microsoft Excel. 
Робота з банками екологічної інформації 
Практична робота. Основні екометричні показники для 
статистичної характеристики сукупності 
експериментальних даних в екології. 

Лекція – 2 год. 
Практична робота – 2 год 
Самостійна робота – 2,6 год. 

6,6 

Лекція 4. Види статистичних даних та узагальнюючі 
статистичні показники. Статистичні показники як 
кількісна характеристика екологічних явищ. Абсолютні 
показники, їх значення й види. Відносні показники, їх 
види і форми. 

Лекція – 2 год. 
Самостійна робота – 2,7 год. 

4,7 

Лекція 5. Методи узагальнення екологічної інформації. 
Табличний метод в екологічних дослідженнях. 
Графічний метод в екологічних дослідженнях. 
Практична робота. Оцінка істотності різниці між 
статистичним и показниками двох груп 
експериментальних даних в екології 

Лекція – 2 год. 
Практична робота – 2 год 
Самостійна робота – 2,6 год. 

6,6 

Лекція 6. Формування бази статистичних даних в 
екології. Проведення статистичного спостереження: 
план і програма. Організаційні форми, види і способи 
статистичного спостереження. Помилки 
спостереження і контроль вірогідності даних. 

Лекція – 2 год. 
Самостійна робота – 2,7 год. 

4,7 

Лекція 7. Статистика природних та екологічних 
чинників. Класифікація природних факторів. 
Класифікація процесів антропогенного впливу на 
природу. Характеристика процесів порушення 
природи. Антропогенні проблеми довкілля. 
Антропогенні чинники. 
Практична робота. Способи використання 
кореляційного аналізу в екологічних дослідженнях. 

Лекція – 2 год. 
Практична робота – 2 год 
Самостійна робота – 2,6 год. 

6,6 

Лекція 8. Система екологічних показників. Інтегровані 
показники стану і охорони навколишнього 
середовища, узгоджені з вимогами ОЕСР. Економічні 
показники природоохоронної діяльності та 
ефективності природоохоронних заходів. Показники 
еколого-економічної ефективності. 
Практична робота. Використання рівняння лінійної 
регресії для взаємозалежних ознак у екологічних 
дослідженнях. 

Лекція – 2 год. 
Практична робота – 2 год 
Самостійна робота – 2,7 год. 

6,7 

Змістовий модуль 2. Методологічні основи опрацювання екологічної інформації на базі 

комп’ютерних технологій 
Лекція 9. Зведення і первинне опрацювання 
статистичних даних. Зміст і завдання статистичного 
зведення і ранжування. Статистичні ряди і первинне 
опрацювання статистичної інформації. Ряди розподілу 
та їх графічне зображення 

Лекція – 2 год. 
Практична робота – 2 год 
Самостійна робота – 2,6 год. 

6,6 
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Практична робота. Типи статистичних розподілів і 
аналіз належності експериментальних даних до 
теоретично передбаченого статистичного розподілу 

Лекція 10. Статистична оцінка екологічного стану НПС 
і закономірностей його розподілу. Характеристики 
центра розподілу. Характеристики розміру та ступеня 
варіації. Характеристики форм розподілу. 
Практична робота. Особливості формування 
екологічних баз даних для статистичного аналізу 
параметрів біорозмаїття. 

Лекція – 2 год. 
Практична робота – 2 год 
Самостійна робота – 2,7 год. 

6,7 

Лекція 11. Статистичне групування в екології. 
Статистичне групування, його суть і завдання. Види 
статистичних групувань. Основи методології групувань 
Практична робота. Моделі рангового розподілу 
чисельності видів в угрупованнях та оцінка 
інвентаризаційного розмаїття Уоттекера. 

Лекція – 2 год. 
Практична робота – 2 год 
Самостійна робота – 2,6 год. 

6,6 

Лекція 12. Дисперсійний аналіз в екології. Сутність і 
значення дисперсного аналізує. Показники, які 
застосовують у дисперсійному аналізі. Схема і моделі 
дисперсійного аналізу. 
Практична робота. Способи обчислення  та екологічна 
інтерпретація індексів біорозмаїття. 

Лекція – 2 год. 
Практична робота – 2 год 
Самостійна робота – 2,7 год. 

6,7 

Лекція 13. Кореляційний аналіз зв’язків в екології. 
Сутність і значення кореляційного аналізу. Статистичні 
характеристики кореляційного методу. Статистична 
оцінка істотності зв’язку. 

Лекція – 2 год. 
Самостійна робота – 2,6 год. 

4,6 

Лекція 14. Статистичний аналіз тенденцій і 
закономірностей динаміки в екології. Основні поняття і 
види рядів динаміки.  Характеристики динамічних 
рядів. Встановлення основної тенденції розвитку. 
Прогнозування рядів динаміки 
Практична робота. Використання методу Q-статистики 
для аналізу розмаїття угруповань тварин і рослин. 

Лекція – 2 год. 
Практична робота – 2 год 
Самостійна робота – 2,7 год. 

6,7 

Лекція 15. Індексний метод в екології. Сутність індексів і 
основи індексного методу. Види і форми індексів. 
Системи співзалежних індексів і визначення впливу 
окремих факторів. Використання індексного методу 
аналізу в екології. 
Практична робота. Багатовимірне шкалювання і його 
використання в екологічних дослідженнях. 

Лекція – 2 год. 
Практична робота – 2 год 
Самостійна робота – 2,6 год. 

6,6 

Всього: лекцій – 30 год., практичних – 20 год., самостійної роботи – 40 год. 

 


