
ПРОГРАМА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

БІОЛОГІЯ 8 клас 

 

Підручники: 

Біологія : підруч. Для 8-го кл. загальноосвіт. навч. закл.  / Н.Ю. Матяш [та ін.]. – Київ : 

Генеза, 2016.  

http://files.pidruchnyk.com.ua/8_klas_biologija_matjash_2016.pdf        

Біологія : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / С. В. Страшко, Л. Г. Горяна, С. А. 

Ігнатенко, В. Г. Білик. — К. : Грамота, 2016.  

https://pidruchnyk.com.ua/830-biologiya-8-klas-strashko.html 

 

Біологія : підруч. для 8 класу загальноосвіт. навч. закл. / К. М. Задорожний. — Х. : Вид-во 

«Ранок», 2016. 

http://interactive.ranok.com.ua/course/pdrychniki/bologya-8-klas-pdrychnik-k-m-zadorozhniyi  

 

 

 

І семестр 

 

Семестрова контрольна робота № 1  

 

 

№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела інформації 

1 ВСТУП Біосоціальна природа людини.  

Науки, що вивчають людину. 

Методи дослідження організму 

людини.  

Значення знань про людину для 

збереження її здоров’я. 

 

Основні поняття і терміни. 

Біосоціальна природа людини. 

 

https://pidruchniki.com/7

7382/prirodoznavstvo/ly

udina  

http://be-

health.info/health_is-

ukr.htm  

http://shkolyar.in.ua/vstu

p/biologochmi-nauky  

2 ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ ЯК 

БІОЛОГІЧНА СИСТЕМА 
  Організм людини як біологічна 

система. 

Різноманітність клітин організму 

людини. Тканини. Органи. 

Фізіологічні системи.  

Поняття про механізми регуляції. 

Нервова регуляція. Нейрон. Рефлекс. 

Рефлекторна дуга. 

Гуморальна регуляція. Поняття про 

гормони.  

https://www.youtube.co

m/watch?v=9zUAWNqa

T6g&index=45&list=PL

S3dH5drwWJZicmigyVk

MSUzW5M25B6MC 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=bBymW0Pt

VT0&list=PLS3dH5drw

http://files.pidruchnyk.com.ua/8_klas_biologija_matjash_2016.pdf
https://pidruchnyk.com.ua/830-biologiya-8-klas-strashko.html
http://interactive.ranok.com.ua/course/pdrychniki/bologya-8-klas-pdrychnik-k-m-zadorozhniyi
https://pidruchniki.com/77382/prirodoznavstvo/lyudina
https://pidruchniki.com/77382/prirodoznavstvo/lyudina
https://pidruchniki.com/77382/prirodoznavstvo/lyudina
http://be-health.info/health_is-ukr.htm
http://be-health.info/health_is-ukr.htm
http://be-health.info/health_is-ukr.htm
http://shkolyar.in.ua/vstup/biologochmi-nauky
http://shkolyar.in.ua/vstup/biologochmi-nauky
https://www.youtube.com/watch?v=9zUAWNqaT6g&index=45&list=PLS3dH5drwWJZicmigyVkMSUzW5M25B6MC
https://www.youtube.com/watch?v=9zUAWNqaT6g&index=45&list=PLS3dH5drwWJZicmigyVkMSUzW5M25B6MC
https://www.youtube.com/watch?v=9zUAWNqaT6g&index=45&list=PLS3dH5drwWJZicmigyVkMSUzW5M25B6MC
https://www.youtube.com/watch?v=9zUAWNqaT6g&index=45&list=PLS3dH5drwWJZicmigyVkMSUzW5M25B6MC
https://www.youtube.com/watch?v=9zUAWNqaT6g&index=45&list=PLS3dH5drwWJZicmigyVkMSUzW5M25B6MC
https://www.youtube.com/watch?v=bBymW0PtVT0&list=PLS3dH5drwWJZicmigyVkMSUzW5M25B6MC&index=46
https://www.youtube.com/watch?v=bBymW0PtVT0&list=PLS3dH5drwWJZicmigyVkMSUzW5M25B6MC&index=46
https://www.youtube.com/watch?v=bBymW0PtVT0&list=PLS3dH5drwWJZicmigyVkMSUzW5M25B6MC&index=46


Імунна регуляція. 

  Основні поняття і терміни. 

Тканина, орган, система органів, 

механізми регуляції (нервова, 

гуморальна, імунна), нейрон, 

рефлекс, рефлекторна дуга. 

 

WJZicmigyVkMSUzW5

M25B6MC&index=46  

http://svitppt.com.ua/biol

ogiya/tkanini-tvarin.html  

http://svitppt.com.ua/biol

ogiya/regulyaciya-

funkciy-u-

bagatoklitinnih-

organizmiv-gumoralna-

regulyaciya.html  

3 ОПОРА ТА РУХ Значення опорно-рухової системи, її 

будова та функції. Кістки, хрящі.  

Огляд будови скелета. З’єднання 

кісток. 

Функції та будова скелетних м’язів. 

Робота м’язів. Втома м’язів.  

Основні групи скелетних м’язів. 

Розвиток опорно-рухової системи 

людини з віком. 

Надання першої допомоги при 

ушкодженнях опорно-рухової 

системи. 

Профілактика порушень опорно-

рухової системи. 

 

Основні поняття і терміни. 

Скелет, кістка, хрящ, з’єднання 

кісток, м’яз, постава, гіподинамія. 

 

http://shkolyar.in.ua/opora

-i-ruh/kistka 

https://www.youtube.co

m/watch?v=A9zLnq_Vfb

0&list=PLS3dH5drwWJ

ZicmigyVkMSUzW5M2

5B6MC&index=67  

http://svitppt.com.ua/biol

ogiya/myazova-sistema-

lyudini1.html  

4 ОБМІН РЕЧОВИН ТА 

ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ 

В ОРГАНІЗМІ ЛЮДИНИ 

Обмін речовин та перетворення 

енергії в організмі людини — 

основна властивість живого. 

Харчування й обмін речовин. 

Їжа та її компоненти.  

Склад харчових продуктів.  

Значення компонентів харчових 

продуктів.  

Харчові та енергетичні потреби 

людини.  

 

Основні поняття і терміни. 

Обмін речовин, енергетичні потреби, 

вітаміни. 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=SkUsUtVc9

GY&index=24&list=PLS

3dH5drwWJZicmigyVk

MSUzW5M25B6MC  

http://svitppt.com.ua/biol

ogiya/znachennya-

obminu-rechovin-i-

energii-zhivlennya-i-

zdorovya.html  

http://svitppt.com.ua/biol

ogiya/organizaciya-

racionalnogo-

harchuvannya.html  

 

https://www.youtube.com/watch?v=bBymW0PtVT0&list=PLS3dH5drwWJZicmigyVkMSUzW5M25B6MC&index=46
https://www.youtube.com/watch?v=bBymW0PtVT0&list=PLS3dH5drwWJZicmigyVkMSUzW5M25B6MC&index=46
http://svitppt.com.ua/biologiya/tkanini-tvarin.html
http://svitppt.com.ua/biologiya/tkanini-tvarin.html
http://svitppt.com.ua/biologiya/regulyaciya-funkciy-u-bagatoklitinnih-organizmiv-gumoralna-regulyaciya.html
http://svitppt.com.ua/biologiya/regulyaciya-funkciy-u-bagatoklitinnih-organizmiv-gumoralna-regulyaciya.html
http://svitppt.com.ua/biologiya/regulyaciya-funkciy-u-bagatoklitinnih-organizmiv-gumoralna-regulyaciya.html
http://svitppt.com.ua/biologiya/regulyaciya-funkciy-u-bagatoklitinnih-organizmiv-gumoralna-regulyaciya.html
http://svitppt.com.ua/biologiya/regulyaciya-funkciy-u-bagatoklitinnih-organizmiv-gumoralna-regulyaciya.html
http://svitppt.com.ua/biologiya/regulyaciya-funkciy-u-bagatoklitinnih-organizmiv-gumoralna-regulyaciya.html
http://shkolyar.in.ua/opora-i-ruh/kistka
http://shkolyar.in.ua/opora-i-ruh/kistka
https://www.youtube.com/watch?v=A9zLnq_Vfb0&list=PLS3dH5drwWJZicmigyVkMSUzW5M25B6MC&index=67
https://www.youtube.com/watch?v=A9zLnq_Vfb0&list=PLS3dH5drwWJZicmigyVkMSUzW5M25B6MC&index=67
https://www.youtube.com/watch?v=A9zLnq_Vfb0&list=PLS3dH5drwWJZicmigyVkMSUzW5M25B6MC&index=67
https://www.youtube.com/watch?v=A9zLnq_Vfb0&list=PLS3dH5drwWJZicmigyVkMSUzW5M25B6MC&index=67
https://www.youtube.com/watch?v=A9zLnq_Vfb0&list=PLS3dH5drwWJZicmigyVkMSUzW5M25B6MC&index=67
http://svitppt.com.ua/biologiya/myazova-sistema-lyudini1.html
http://svitppt.com.ua/biologiya/myazova-sistema-lyudini1.html
http://svitppt.com.ua/biologiya/myazova-sistema-lyudini1.html
https://www.youtube.com/watch?v=SkUsUtVc9GY&index=24&list=PLS3dH5drwWJZicmigyVkMSUzW5M25B6MC
https://www.youtube.com/watch?v=SkUsUtVc9GY&index=24&list=PLS3dH5drwWJZicmigyVkMSUzW5M25B6MC
https://www.youtube.com/watch?v=SkUsUtVc9GY&index=24&list=PLS3dH5drwWJZicmigyVkMSUzW5M25B6MC
https://www.youtube.com/watch?v=SkUsUtVc9GY&index=24&list=PLS3dH5drwWJZicmigyVkMSUzW5M25B6MC
https://www.youtube.com/watch?v=SkUsUtVc9GY&index=24&list=PLS3dH5drwWJZicmigyVkMSUzW5M25B6MC
http://svitppt.com.ua/biologiya/znachennya-obminu-rechovin-i-energii-zhivlennya-i-zdorovya.html
http://svitppt.com.ua/biologiya/znachennya-obminu-rechovin-i-energii-zhivlennya-i-zdorovya.html
http://svitppt.com.ua/biologiya/znachennya-obminu-rechovin-i-energii-zhivlennya-i-zdorovya.html
http://svitppt.com.ua/biologiya/znachennya-obminu-rechovin-i-energii-zhivlennya-i-zdorovya.html
http://svitppt.com.ua/biologiya/znachennya-obminu-rechovin-i-energii-zhivlennya-i-zdorovya.html
http://svitppt.com.ua/biologiya/organizaciya-racionalnogo-harchuvannya.html
http://svitppt.com.ua/biologiya/organizaciya-racionalnogo-harchuvannya.html
http://svitppt.com.ua/biologiya/organizaciya-racionalnogo-harchuvannya.html
http://svitppt.com.ua/biologiya/organizaciya-racionalnogo-harchuvannya.html


 

5 ТРАВЛЕННЯ Значення травлення. Система органів 

травлення.  

Процес травлення: ковтання, 

перистальтика, всмоктування. 

Регуляція травлення.  

Харчові розлади та їх запобігання. 

 

Основні поняття і терміни. 

Травлення, травна система, травний 

тракт, травні залози, ферменти, 

всмоктування. 

 

http://shkolyar.in.ua/harch

uvannya/znachennya-

travlennya 

https://www.youtube.co

m/watch?v=-

0KhIDSWFRY&list=PL

S3dH5drwWJZicmigyVk

MSUzW5M25B6MC&in

dex=51  

 

6      ДИХАННЯ Значення дихання. Система органів 

дихання. 

Газообмін у легенях і тканинах. 

Дихальні рухи. 

Нейрогуморальна регуляція 

дихальних рухів. 

Профілактика захворювань 

дихальної системи. 

  

Основні поняття і терміни. 

Дихання, повітроносні шляхи, 

легені, газообмін, життєва ємність 

легень. 

 

http://shkolyar.in.ua/dyha

nnya/znachennya-

dyhannya 

https://www.youtube.co

m/watch?v=O6R9D9mJ

KzI&list=PLS3dH5drw

WJZicmigyVkMSUzW5

M25B6MC&index=79  

7 ТРАНСПОРТ РЕЧОВИН Внутрішнє середовище організму. 

Поняття про гомеостаз. Кров, її 

склад та функції. Лімфа. 

Зсідання крові. Групи крові та 

переливання крові. 

Імунна система. Імунітет. 

Специфічний і неспецифічний 

імунітет. Імунізація. 

Алергія. СНІД. 

Система кровообігу.  

Серце: будова та функції. Робота 

серця. 

Будова та функції кровоносних 

судин. Рух крові. 

Кровотечі.  

Серцево-судинні хвороби та їх 

профілактика. 

 

http://shkolyar.in.ua/krovo

obbig/organy-krovoobigu 

http://shkolyar.in.ua/krov/

seredovysche-organizmu 

https://www.youtube.co

m/watch?v=z86_T4H4r_

w&index=31&list=PLS3

dH5drwWJZicmigyVkM

SUzW5M25B6MC  

http://svitppt.com.ua/biol

ogiya/krovoobig-organi-

krovoobigu-budova-

sercya.html  

http://shkolyar.in.ua/krov

/2011-07-10-11-36-12  

http://shkolyar.in.ua/harchuvannya/znachennya-travlennya
http://shkolyar.in.ua/harchuvannya/znachennya-travlennya
http://shkolyar.in.ua/harchuvannya/znachennya-travlennya
https://www.youtube.com/watch?v=-0KhIDSWFRY&list=PLS3dH5drwWJZicmigyVkMSUzW5M25B6MC&index=51
https://www.youtube.com/watch?v=-0KhIDSWFRY&list=PLS3dH5drwWJZicmigyVkMSUzW5M25B6MC&index=51
https://www.youtube.com/watch?v=-0KhIDSWFRY&list=PLS3dH5drwWJZicmigyVkMSUzW5M25B6MC&index=51
https://www.youtube.com/watch?v=-0KhIDSWFRY&list=PLS3dH5drwWJZicmigyVkMSUzW5M25B6MC&index=51
https://www.youtube.com/watch?v=-0KhIDSWFRY&list=PLS3dH5drwWJZicmigyVkMSUzW5M25B6MC&index=51
https://www.youtube.com/watch?v=-0KhIDSWFRY&list=PLS3dH5drwWJZicmigyVkMSUzW5M25B6MC&index=51
http://shkolyar.in.ua/dyhannya/znachennya-dyhannya
http://shkolyar.in.ua/dyhannya/znachennya-dyhannya
http://shkolyar.in.ua/dyhannya/znachennya-dyhannya
https://www.youtube.com/watch?v=O6R9D9mJKzI&list=PLS3dH5drwWJZicmigyVkMSUzW5M25B6MC&index=79
https://www.youtube.com/watch?v=O6R9D9mJKzI&list=PLS3dH5drwWJZicmigyVkMSUzW5M25B6MC&index=79
https://www.youtube.com/watch?v=O6R9D9mJKzI&list=PLS3dH5drwWJZicmigyVkMSUzW5M25B6MC&index=79
https://www.youtube.com/watch?v=O6R9D9mJKzI&list=PLS3dH5drwWJZicmigyVkMSUzW5M25B6MC&index=79
https://www.youtube.com/watch?v=O6R9D9mJKzI&list=PLS3dH5drwWJZicmigyVkMSUzW5M25B6MC&index=79
http://shkolyar.in.ua/krovoobbig/organy-krovoobigu
http://shkolyar.in.ua/krovoobbig/organy-krovoobigu
http://shkolyar.in.ua/krov/seredovysche-organizmu
http://shkolyar.in.ua/krov/seredovysche-organizmu
https://www.youtube.com/watch?v=z86_T4H4r_w&index=31&list=PLS3dH5drwWJZicmigyVkMSUzW5M25B6MC
https://www.youtube.com/watch?v=z86_T4H4r_w&index=31&list=PLS3dH5drwWJZicmigyVkMSUzW5M25B6MC
https://www.youtube.com/watch?v=z86_T4H4r_w&index=31&list=PLS3dH5drwWJZicmigyVkMSUzW5M25B6MC
https://www.youtube.com/watch?v=z86_T4H4r_w&index=31&list=PLS3dH5drwWJZicmigyVkMSUzW5M25B6MC
https://www.youtube.com/watch?v=z86_T4H4r_w&index=31&list=PLS3dH5drwWJZicmigyVkMSUzW5M25B6MC
http://svitppt.com.ua/biologiya/krovoobig-organi-krovoobigu-budova-sercya.html
http://svitppt.com.ua/biologiya/krovoobig-organi-krovoobigu-budova-sercya.html
http://svitppt.com.ua/biologiya/krovoobig-organi-krovoobigu-budova-sercya.html
http://svitppt.com.ua/biologiya/krovoobig-organi-krovoobigu-budova-sercya.html
http://shkolyar.in.ua/krov/2011-07-10-11-36-12
http://shkolyar.in.ua/krov/2011-07-10-11-36-12


Основні поняття і терміни. 

Внутрішнє середовище організму 

(кров, лімфа, тканинна рідина), 

еритроцити, лейкоцити, тромбоцити, 

зсідання крові, групи крові, 

кровообіг, артеріальний тиск, 

імунітет. 

 

 

 

 

ІІ семестр 

 

Семестрова контрольна робота № 2  

 

 

№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела інформації 

8 ВИДІЛЕННЯ. 

ТЕРМОРЕГУЛЯЦІЯ 
Виділення — важливий етап обміну 

речовин.  

Будова та функції сечовидільної 

системи. 

Захворювання нирок та їх 

профілактика.  

Значення і будова шкіри. 

Терморегуляція.  

Перша допомога при термічних 

пошкодженнях шкіри (опіки, 

обмороження), тепловому та 

сонячному ударі.  

Захворювання шкіри та їх 

профілактика. 

 

Основні поняття і терміни. 

Виділення, нирки, нефрон, 

сечоутворення, шкіра, 

терморегуляція. 

 

http://svitppt.com.ua/bi

ologiya/shkira2.html  

http://shkolyar.in.ua/vy

dilennya/budova  

9 ЗВ’ЯЗОК ОРГАНІЗМУ 

ЛЮДИНИ ІЗ ЗОВНІШНІМ 

СЕРЕДОВИЩЕМ. НЕРВОВА 

СИСТЕМА 

Будова нервової системи. 

Центральна і периферична нервова 

система людини. Спинний мозок.  

Головний мозок. 

Поняття про соматичну нервову 

систему. Вегетативна нервова 

система.  

http://shkolyar.in.ua/nerv

y/regulyacia  

http://svitppt.com.ua/biologiya/shkira2.html
http://svitppt.com.ua/biologiya/shkira2.html
http://shkolyar.in.ua/vydilennya/budova
http://shkolyar.in.ua/vydilennya/budova
http://shkolyar.in.ua/nervy/regulyacia
http://shkolyar.in.ua/nervy/regulyacia


Профілактика захворювань нервової 

системи.  

Основні поняття і терміни. 

Нервова система, центральна 

нервова система, периферична 

нервова система, автономна 

(вегетативна) нервова система, 

соматична нервова система. 

 

10 ЗВ’ЯЗОК ОРГАНІЗМУ 

ЛЮДИНИ ІЗ ЗОВНІШНІМ 

СЕРЕДОВИЩЕМ. 

СЕНСОРНІ СИСТЕМИ 

Загальна характеристика сенсорних 

систем, їхня будова.  

Зорова сенсорна система. Око. 

Гігієна зору. 

Слухова сенсорна система. Вухо. 

Гігієна слуху.  

Сенсорні системи смаку, нюху, 

рівноваги, руху, дотику, 

температури, болю. 

 

Основні поняття і терміни. 

Сенсорні системи, органи чуття, 

рецептори. 

 

http://shkolyar.in.ua/nerv

ova-systema/zvyazok  

11 ВИЩА НЕРВОВА 

ДІЯЛЬНІСТЬ 
Поняття про вищу нервову 

діяльність і її основні типи. 

Умовні та безумовні рефлекси. 

Інстинкти.  

Мова. Навчання та пам’ять. 

Мислення та свідомість. 

Сон. Біоритми. 

Основні поняття і терміни. 

Безумовний рефлекс, умовний 

рефлекс, мислення, мова, пам’ять. 

http://shkolyar.in.ua/pove

dinka/povedinka-lyudyny  

12 ЕНДОКРИННА СИСТЕМА Ендокринна система. Залози 

внутрішньої та змішаної секреції. 

Профілактика захворювань 

ендокринної системи. 

Взаємодія регуляторних систем 

 

Основні поняття і терміни. 

Ендокринна система, гормони, 

гомеостаз. 

http://svitppt.com.ua/biol

ogiya/endokrinni-

zalozi1.html  

13 РОЗМНОЖЕННЯ ТА 

РОЗВИТОК ЛЮДИНИ 
Будова та функції репродуктивної 

системи. Статеві клітини. 

Запліднення. Менструальний цикл. 

Вагітність. Ембріональний період 

http://shkolyar.in.ua/rozm

nojennya-lyudyny/etapy 

http://svitppt.com.ua/biol

ogiya/embrionegez-yak-
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розвитку людини. Плацента, її 

функції. 

Постембріональний розвиток 

людини. 

Репродуктивне здоров’я. 

 

Основні поняття і терміни. 

Ембріональний розвиток, гамети 

(сперматозоїд, яйцеклітина), 

запліднення, зигота, вагітність, 

плацента. 

 

period-ontogenezu-v-

bagatoklitinnih-

organizmah.html  
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