
Біологія 8 клас 2022-2023 н.р. 

№ Дата Зміст Домашнє завдання 

1 05/09 Організм людини як біологічна 

система. 

опрацювати парграф 1, вивчити терміни, 

стор. "Діяльність" - письмово. 

2 07/09 Різноманітність клітин організму 

людини. 

опрацювати параграф 2 стор 10-

12.написати функції структурних елементів 

клітини. 

3 12/09 Тканини. Лабораторне дослідження 

№ 1. Ознайомлення з препаратами 

тканини людини 

опрацювати параграф 2, питання стор 13 

усно 

4 14/09 Органи. Фізіологічні системи. опрацювати презентацію. вивчити таблицю 

підручник стор 22. 

5 19/09 Регуляторні системи організму 

людини 

опрацювати параграф 3, діяльність стор. 

20-21 – письмово. 

6 21/09 Значення знань про людину опрацювати параграф 4, питання стор, 21 - 

усно 

7 26/09 ОБМІН РЕЧОВИН ТА 

ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ В 

ОРГАНІЗМІ ЛЮДИНИ 

Обмін речовин та перетворення 

енергії в організмі людини - 

основна властивість живого. 

опрацювати параграф 5, питання стор 27 - 

усно 

8 28/09 Харчування людини та обмін 

речовин. Їжа людини. 

опрацювати параграф 6, питання стор 31 

усно, скласти меню свого раціону. 

9 03/10 Значення компонентів харчових 

продуктів 

д/з опрацювати параграф 7, повторити 

параграфи 5,6 виконати тести за 

посиланням  

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=811

8163 

10 05/10 Узагальнення знань з теми "Вступ" 

та "Обмін речовин та перетворення 

енергії в організмі людини" 

 повторити параграфи 5-7, посилання на 

тести з біології 

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=608

2346  

11 10/10 ТРАВЛЕННЯ  

Травлення людини. Огляд будови 

травної системи. 

опрацювати параграф 8, питання стор 41 - 

усно. 

12 12/10 Травлення в ротовій порожнині опрацювати параграф 9, питання стор 45 - 

усно, тести за посиланням 

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=334

3796  

13 17/10 Травлення в шлунку опрацювати параграф 10, питання стор 49 - 

усно, тести 

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=366

7340  

14 19/10 Травлення в кишечнику опрацювати параграф 11, питання стор 53 - 

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=6082346
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=6082346
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=3343796
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=3343796
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=3667340
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=3667340


усно, тести 

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=594

6215  

15 24/10 Регуляція травлення. Харчові 

розлади. 

опрацювати параграф 12, питання стор 57 - 

усно, виконати тести 

https://naurok.com.ua/test/regulyaciya-

travlennya-harchovi-rozladi-579893.html  

16 26/10 ТЕМА. ДИХАННЯ 

Дихання та його значення 

опрацювати параграф 13, питання стор 63 - 

усно, виконати тести 

https://naurok.com.ua/test/znachennya-

dihannya-590627.html  , відео 

https://www.youtube.com/watch?v=_OZUeu_

mqkU  

17 07/11 Дихальна система людини опрацювати параграф 14, питання стор 67 - 

усно, тести 

https://naurok.com.ua/test/dihalna-sistema-

lyudini-24717.html  , відео 

https://www.youtube.com/watch?v=bFkCcezJ

ZQ4  

18 09/11 Процеси дихання опрацювати параграф 15, питання стор 71 - 

усно, відео 

https://www.youtube.com/watch?v=jQM1chS

UNKg  , тести 

https://naurok.com.ua/test/procesi-dihannya-

594062.html  

19 14/11 Регуляція дихання. Профілактика 

захворювань дихальної системи. 

опрацювати параграф 16, питання стор 75 - 

усно, відео 

https://www.youtube.com/watch?v=Qs-

SzEiYZi8  , тести 

https://naurok.com.ua/test/regulyaciya-

dihannya-profilaktika-zahvoryuvan-dihalno-

sistemi-700922.html  

20 16/11 Урок узагальнення з тем 

"Травлення", "Дихання" 

повторити параграфи 2-3, тести 

https://naurok.com.ua/test/uzagalnennya-

navchalnogo-materialu-z-tem-travlennya-

dihannya-transport-rechovin-1294582.html  

21 21/11 ТЕМА. ТРАНСПОРТ РЕЧОВИН 

Транспорт речовин. Внутрішнє 

середовище організму 

опрацювати параграф 17, питання стор 81 - 

усно, відео 

https://www.youtube.com/watch?v=Mh392JL

wid4  , тести 

https://naurok.com.ua/test/transport-rechovin-

vnutrishne-seredovische-organizmu-

744887.html  

22 23/11 Кров і лімфа. Лабораторна робота 

№ 1. Мікроскопічна будова крові 

людини 

опрацювати параграф 18, питання стор 85 - 

усно, відео 

https://www.youtube.com/watch?v=c4Ae94Zx

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=5946215
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=5946215
https://naurok.com.ua/test/regulyaciya-travlennya-harchovi-rozladi-579893.html
https://naurok.com.ua/test/regulyaciya-travlennya-harchovi-rozladi-579893.html
https://naurok.com.ua/test/znachennya-dihannya-590627.html
https://naurok.com.ua/test/znachennya-dihannya-590627.html
https://www.youtube.com/watch?v=_OZUeu_mqkU
https://www.youtube.com/watch?v=_OZUeu_mqkU
https://naurok.com.ua/test/dihalna-sistema-lyudini-24717.html
https://naurok.com.ua/test/dihalna-sistema-lyudini-24717.html
https://www.youtube.com/watch?v=bFkCcezJZQ4
https://www.youtube.com/watch?v=bFkCcezJZQ4
https://www.youtube.com/watch?v=jQM1chSUNKg
https://www.youtube.com/watch?v=jQM1chSUNKg
https://naurok.com.ua/test/procesi-dihannya-594062.html
https://naurok.com.ua/test/procesi-dihannya-594062.html
https://www.youtube.com/watch?v=Qs-SzEiYZi8
https://www.youtube.com/watch?v=Qs-SzEiYZi8
https://naurok.com.ua/test/regulyaciya-dihannya-profilaktika-zahvoryuvan-dihalno-sistemi-700922.html
https://naurok.com.ua/test/regulyaciya-dihannya-profilaktika-zahvoryuvan-dihalno-sistemi-700922.html
https://naurok.com.ua/test/regulyaciya-dihannya-profilaktika-zahvoryuvan-dihalno-sistemi-700922.html
https://naurok.com.ua/test/uzagalnennya-navchalnogo-materialu-z-tem-travlennya-dihannya-transport-rechovin-1294582.html
https://naurok.com.ua/test/uzagalnennya-navchalnogo-materialu-z-tem-travlennya-dihannya-transport-rechovin-1294582.html
https://naurok.com.ua/test/uzagalnennya-navchalnogo-materialu-z-tem-travlennya-dihannya-transport-rechovin-1294582.html
https://www.youtube.com/watch?v=Mh392JLwid4
https://www.youtube.com/watch?v=Mh392JLwid4
https://naurok.com.ua/test/transport-rechovin-vnutrishne-seredovische-organizmu-744887.html
https://naurok.com.ua/test/transport-rechovin-vnutrishne-seredovische-organizmu-744887.html
https://naurok.com.ua/test/transport-rechovin-vnutrishne-seredovische-organizmu-744887.html
https://www.youtube.com/watch?v=c4Ae94ZxCRA


CRA  , тести https://naurok.com.ua/test/krov-

i-limfa-20822.html  

23 28/11 Кровотворення. Формені елементи 

крові. 

опрацювати параграф 19, питання стор 89 - 

усно, тести 

https://naurok.com.ua/test/krovotvorennya-

formeni-elementi-krovi-713823.html  

24 30/11 Групи крові. Переливання крові. 

Зсідання крові. 

опрацювати параграф 20, питання стор 93 - 

усно, відео 

https://www.youtube.com/watch?v=7tBJBQap

Cdw&t=13s  , тести 

https://naurok.com.ua/test/grupi-krovi-

perelivannya-krovi-zsidannya-krovi-

682150.html  

25 05/12 Система кровообігу. Серце опрацювати параграф 21, питання стор 97 - 

усно 

26 07/12 Кровоносні судини. Рух крові опрацювати параграф 22, питання стор 101 

- усно 

27 12/12 Серцево-судинні хвоороби опрацювати параграф 23, питання стор 105 

- усно 

28 14/12 ТЕМА. ВИДІЛЕННЯ. 

ТЕРМОРЕГУЛЯЦІЯ 

Виділення - важливий етап обміну 

речовин 

опрацювати параграф 24, питання стор 111 

- усно 

29 19/12 Регуляція сечоутворення. 

Захворювання органів 

сечовиділення 

опрацювати параграф 25, питання стор 115 

- усно 

30 21/12 Шкіра, функції та будова опрацювати параграф 26, питання стор 119 

- усно 

31 26/12 Терморегуляція опрацювати параграф 27, питання стор 123  

- усно 

32 28/12 Урок узагальнення знань з тем 

"Транспорт речовин" та 

"Виділення. Терморегуляція"  

повторити параграф 2-3 
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