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Група 11 

Біологія і екологія 

Урок 5-6 

 

Тема: Лабораторна робота №1 Визначення таксономічного положення виду в 

системі органічного світу (види на вибір учителя). 

Навчальна мета: Поглибити знання учнів про основи систематики живих 

організмів; удосконалити навички визначення рослин та тварин за допомогою 

визначальних карток;закріпити вміння складати морфологічний опис живих 

організмів;  

Розвиваюча мета:розвивати пізнавальний інтерес до предмета; 

Виховна мета: виховувати дбайливе ставлення до оточуючого середовища. 

Облпднання: підручник, назви видів рослин та тварин для визначення. 

Основні поняття та терміни: таксони, вид, царство, клас, ряд, підвид, 

надцарство, дроб’янки, бактерії, ціанобактерії, еукаріоти, прокаріоти, гриби, 

рослини, тварини, неклітинні, віруси. 

                                                 Матеріал до уроку 
 

                                                        Критерії виду 

 

Вид – сукупність особин, що володіють спадкоємною подібністю морфологічних, 

фізіологічних і біологічних особливостей, що вільно схрещуються й дають плідне 

потомство, що пристосувалися до певних умов життя й, що займають у природі певний 

ареал 

Вид являє собою одну з основних форм організації живого. Однак визначити, чи 

належать дані особини до одного чи виду ні, іноді буває важко. Тому для рішення питання 

про приналежність особин до даного виду використовується цілий ряд критеріїв: 

1. Морфологічний критерій – подібність зовнішньої та внутрішньої будови 

організмів. Передбачає виділення та опис зовнішніх ознак у особин одного виду. 

Найзручніший метод, який широко застосовується в систематиці. Є винятки — це види-

двійники, вони морфологічно однакові, але відрізняються за іншими критеріями. 

2. Географічний критерій – заснований на тім, що кожний вид живе в межах певного 

простору (ареалу). Але у величезної кількості видів ареали збігаються, або перекриваються. 

Крім того, існують види, які не мають чітких меж поширення, а також види-космополіти 

(ряска, кімнатна муха, рудий тарган), що мешкають на величезних просторах суходолу та 

Океану. 

3. Екологічний критерій – припускає, що кожний вид характеризується певним типом 

харчування, місцем перебування, строками розмноження, низкою чинників зовнішнього 

середовища, які є необхідними для існування, тобто вид займає певну екологічну нішу. 

Наприклад, жовтець їдкий росте на заплавних луках, а жовтець повзучий — по берегах 

річок. Однак існують види, які не мають суворої екологічної приуроченості. 

4. Генетичний критерій (цитогенетичний, каріотипічний) – пов'язаний з вивченням 

кількості хромосом та особливостей вивчення їхньої будови. Для кожного виду характерний 

свій набір хромосом, їх число, розміри та форма. Саме ці особливості визначають генетичну 

відокремленість як головну ознаку виду. Це пояснюється тим, що особливості та кількість 

хромосом впливають на перебіг мейозу й забезпечують відносну генетичну ізоляцію видів 

у природі. Однак, коли міжвидове схрещування все ж відбулося, гібридні особини є 

стерильними, або мають меншу життєздатність. Один з найнадійніших критеріїв, однак і 



він не є абсолютним. Усі шість видів-двійників малярійного комара мають такий же 

кількісний склад хромосом, що і людина (46 хромосом), таку ж кількість має і люпин. 

5. Фізіологічний критерій полягає в подібності процесів життєдіяльності особин 

одного виду. 

6. Репродуктивний критерій — неможливість схрещування особин різних видів 

через морфологічні, етологічні, каріотипічні та інші відмінності. Але й цей критерій 

“спрацьовує” не завжди: встановлено чимало різних видів які схрещуються між собою й 

дають плідні гібриди (заєць-біляк/заєць-русак, одногорбовий/двогорбовий верблюди, 

терен/алича... 

7. Біохімічний критерій — аналіз особливостей будови і складу макромолекул та 

перебігу певних біохімічних реакцій. 

 

                                         Лабораторна робота № 1 

Тема: Визначення таксономічного положення виду в системі органічного 

світу. 

Мета: розвивати вміння застосовувати знання про критерії виду на практиці та 

формувати практичні уміння характеризувати види. 

Обладнання: підручник, Інтернет ресурси, довідники. 

                                                

                                                      Хід роботи 

Визначити таксономічне положення наступних організмів. 

 

     ТВАРИНИ: Слон саванний та Слон індійський  

РОСЛИНИ: Сосна звичайна та Сосна кримська. 

    

 Для цього.  

      

1.Укажіть українські й латинські назви(за допомогою мережі інтернет або 

довідників) видів  

 

2.За допомогою основних таксономічних категорій визначте місце видів (що 

зображені на малюнку першого завдання) у системі органічного світу. 

 

Рослина 1  Тварина 1  

Домен  Домен  

Царство  Царство  

Відділ  Тип  

Клас  Клас  

Порядок   Ряд  

Родина  Родина  

Рід  Рід  

Вид   Вид   

 

Рослина 2  Тварина 2  

Домен  Домен  

Царство  Царство  



Відділ  Тип  

Клас  Клас  

Порядок   Ряд  

Родина  Родина  

Рід  Рід  

Вид   Вид   

3.Заповніть табличку «Критерії виду» 

 

Висновок про виконану роботу: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

  

 

4.Домашне завдання. 

Опрацювати параграф 5-6 

Виконати у зошитах Лабораторну роботу №1 

 

Зворотній зв'язок 

Email n.v.shadrina@ukr.net  

Критерій Що характеризує 

Морфологічний  

Генетичний  

Фізіологічний  

Біохімічний  

Географічний  

Екологічний  

mailto:n.v.shadrina@ukr.net

