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Тема: Сучасні критерії виду 

Мета: 

Навчальна: Розглянути принципи наукової класифікації організмів, 

з’ясувати сучасні критерії виду; 

Розвиваюча: Проаналізувати класичні та сучасні методи та підходи до 

встановлення філогенезу різних систематичних груп; навчити встановлювати 

ієрархічні та еволюційні зв'язки між таксонами різних рангів; 

Виховна: виховувати бережливе ставлення до довкілля. 

Обладнання і матеріали: схеми, що ілюструють різні принципи 

класифікації організмів — від класичних до сучасних. 

МАТЕРІАЛ УРОКУ 

Принципи біологічної класифікації організмів 

1. Основною і найменшою одиницею класифікації є вид. 

2. Найбільшою одиницею класифікації є царство. 

3. Кожен вид слід обов'язково класифікувати, тобто віднести до кожної 

із зазначених категорій. 

4. Класифікувати біологічний об'єкт означає визначити ступінь його 

подібності й відмінності від інших, порівнявши з ними. 

5. Чим повніше враховуються різні особливості організмів, тим більшою 

мірою подібність, яка виявляється, буде відображати спорідненість організмів. 

6. На основі окремих ознак подібності ґрунтується побудова штучних 

систем. Штучні (формальні) системи – це системи організмів, у яких 

класифікація видів ґрунтується лише на ступені їх подібності і не враховується 

історична спорідненість різних таксонів. Штучні системи створюють через 

нестачу даних про історичний розвиток, будову, екологічні особливості 

певних груп організмів. Наприклад, тривалий час виділяли Тип Черви, до 

якого відносили плоских, круглих і кільчастих червів та деяких червоподібних 

тварин. 

7. Природні системи враховують ступінь історичної спорідненості 

різних таксонів. Природні (філогенетичні) системи– це системи організмів, у 

яких класифікація видів базується на їх ступені подібності та відображає 

філогенетичну спорідненість між систематичними групами організмів. 

8. Для класифікації живих організмів використовується подвійна 

(бінарна) номенклатура, яку запровадив ще К. Лінней 



Таксономічна категорія – поняття, що застосовується в систематиці для 

позначення підпорядкування різних груп живих організмів, що відрізняються 

одна від одної ступенем спорідненості. Таксономічні (систематичні) категорії 

різного рівня, або рангу (вид, рід, родина та ін.), присвоюють реальним 

відокремленим групам організмів – таксонам. 

Таксон – група організмів, об'єднаних на основі методів класифікації, 

пов'язаних між собою тим чи іншим ступенем спорідненості, та достатньо 

відокремлена від інших груп, щоб їй можна було призначити визначену 

таксономічну категорію того чи іншого рангу. На відміну від таксономічної 

категорії таксон завжди позначає конкретні біологічні об'єкти. Наприклад, 

поняття "папороті" чи "хребетні" позначають групи організмів, що служать 

об'єктами класифікації, і тому є таксонами. Таким чином, поняття "вид", "рід" 

тощо не є таксонами, але конкретний вид собака свійський (Canis familiaris) є 

таксоном. 

Для класифікації використовують основні таксономічні категорії: 

Царство → Тип (у зоології), Відділ (у ботаніці) Клас → Ряд (у зоології), 

Порядок (у ботаніці) → Родина → Рід → Вид. У необхідних випадках 

використовуються допоміжні таксономічні категорії (надцарство, підцарство, 

надтип, підтип та ін.). 

ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ 

Віднесіть до одного царства 

Тварини    Гриби    Рослини   Бактерії    Віруси      

Эвглена зелена, Мартин сизий, Паличка Коха, Сорока звичайна, 

Звичайний прудовік, Парвовірус Б19, фітофтора, Балійський тигр, трутовик, 

Жако, Лисички, Ешеріхія колі, Сонечко семи крапкове, перлівниця, беззубка, 

слізень польовий, Тирлич безстебловий, лілія лісова, косарики італійські, 

пізньоцвіт осінній, робоча бджола, пальчатокорінник травневий, 

Шовковичний шовкопряд, білоцвіт весняний, зозулині черевички, рябчик, 

підсніжник білосніжний Метициллінрезистентний золотистий стафілококк, 

Лебідь-кликун, Півонія кримська, анемона, горицвіт весняний, тюльпан 

двоквітковий, зозулинець салеповий, зозулинець пурпуровий, сон-трава, 

ковила Лесінга, едельвейс, Вірус коровячої віспи, Дріжджі, Varicalle 

Zoster(герпесвирус), Стрептококк, Редька дика, Редька городня 

2.З яких відділів складається тіло таких тварин: 

Група I. …………..….Павук-хрестовика 

Група IІ ……….….….Зебра гірська 

Група IІІ ……….……Гідри прісноводної 

Група IV……………. Сорока звичайна 

Відповіді надсилати bondarkova2601@gmail.com 


