
Статистичні методи в біології 
2 курс 

 

Проведення статистичного аналізу результатів наукових експериментів  
параметричними методами. 

Статистичний аналіз експериментальних даних є обов‘язковим етапом прядення наукового 
дослідження, якість якого визначає коректність висновків та інтерпретації результатів. 
Світова наукова спільнота приділяє значну увагу якості статистичної обробки 
експериментальних даних, публікуючи у провідних журналах рекомендації авторам та 
рецензентам. Більше можна прочитати тут. 

Цю вправу пропонуємо студентам, які б хотіли більше попрактикуватися у застосуванні 
статистичних методів.  

Алгоритм дій 

1. Перевірка характеру розподілу даних  (тест  Шапіро-Уїлка для невеликих вибірок). 

2. Якщо розподіл нормальний: 

• обрахунок описової статистики 
• перевірка рівності дисперсій (F-test) 
• на основі попереднього етапу  - вибір тесту для порівняння середніх значень вибірок 

(Two-Sample T test Assuming Equal Variances, Two-Sample T test Assuming Unequal 
Variances) 

Докладніше читаємо підручник Прилуцький Ю.І., Цимбалюк О.В. «Статистичні методи в 
біології» с.133-140, 168-178. 

3. Висновок про отримані дані на підставі перевірки статистичних гіпотез. 

Практичне завдання 1 

Наведено дані по дослідженню дії фактора Х високої та низької інтенсивності на стан 
зоопланктону.   

control low high 
4.1 2.2 1.3 
3.2 2.4 2 

3 1.5 1 
2.3 1.3 1 
2.5 2.6 1.6 

 

Перевірити чи є відмінності між кожною інтенсивністю дії фактора та контролем, з’ясувати 
чи відрізняються показники при дії фактора різної інтенсивності. 

Виконувати це завдання можна в MS Excel (бажано 2010 чи новіша версія) з використанням 
Data Analysis; в програмах InStat (безкоштовна демоверсія на 30 днів, як працювати - тут ) та 
Origin (trial version). 
 
 

https://onlinelibrary.wiley.com/page/journal/14401681/homepage/perspectives_on_statistical_methods_in_clinical_and_experimental_pharmacology_an.htm
https://www.graphpad.com/demos/
https://fisbio.biof.ufrj.br/restrito/bioEstatistica/90_top_especiais/instat_guide.pdf
https://www.originlab.com/demodownload.aspx
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Практичне завдання  2 
 
 Було проведено дослідження плодовитості плодової мушки Drosophila melanogaster 
під дією інсектициду ДДТ (Дихлордифенілтрихлорметилмета́н) трьох різних ліній (стійкої до 
інсектициду (1), чутливої до інсектициду (2) та неселективної (3), в якості контролю). Для 
дослідження було відібрано по 25 особин жіночої статі в кожній групі. Впродовж 14 днів 
підраховували кількість відкладених яєць. В таблиці наведено середнє значення для кожної 
особи за добу. 
 

Стійкі Чутливі Неселективні 
12.8 38.4 35.4 
21.6 32.9 27.4 
14.8 48.5 19.3 
23.1 20.9 41.8 
34.6 11.6 20.3 
19.7 22.3 37.6 
22.6 30.2 36.9 
29.6 33.4 37.3 
16.4 26.7 28.2 
20.3 39.0 23.4 
29.3 12.8 33.7 
14.9 14.6 29.2 
27.3 12.2 41.7 
22.4 23.1 22.6 
27.5 29.4 40.4 
20.3 16.0 34.4 
38.7 20.1 14.9 
26.4 23.3 51.8 
23.7 22.9 33.8 
26.1 22.5 37.9 
29.5 15.1 29.5 
38.6 31.0 42.4 
44.4 16.9 36.6 
23.2 16.1 47.4 
23.6 10.8 30.4 

 
Потрібно з’ясувати: 
1) чи відрізняються селективні ліній 1 та 2 від неселективної; 
2) чи відрізняються селективні ліній 1 та 2 між собою. 
 
Інструкція до завдання 
 
Для вирішення завдання використовуємо програму RKWard (https://rkward.kde.org/). Ця 
програма є безкоштовною і має версії під різні операційні системи (macOS, Windows, 
GNU/Linux). Остання версія програми RKWard 0.7.1. 
 
Нам потрібно провести статистичний аналіз вибіркових даних. Для цього пригадуємо 
основні моменти: 
1) Будуємо графічну візуалізацію наших даних використовуючи “box and whiskers plot”. 
2) Перевіряємо на нормальність розподілу, використовуючи відповідний тест. Робимо 
проміжний висновок. 
3) Використовуємо відповідні тести для порівняння даних між собою. Робимо проміжний 
висновок. 

https://rkward.kde.org/
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4) Робимо узагальнюючі висновки відповідно до завдань 1 та 2. 
 
Приклад оформлення (для перевірки на нормальність розподілу): 
 
1) Для перевірки на нормальність був застосований тест Шапіро-Вілка, для 1ї групи р = 
0.011, для 2ї р = 0.017, для 3ї р = 0.0067. В усіх 3х лініях р більше ніж 0.05. Отже ми робимо 
висновок, що всі наші вибірки мають нормальний розподіл. Так як дані розподілені 
нормально і вони є..., ми можемо використати тест... для перевірки... . 
 
Якщо є потреба в консультації, пишіть на електронну пошту artemenko_alex@ukr.net 
 
 
 

mailto:artemenko_alex@ukr.net

