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№ 
уроку Дата Тема уроку Домашнє завдання

34 Робота м’язів. Утома м’язів

35 Розвиток опорно-рухової системи людини з віком

36 Урок-узагальнення за темами «Виділення. Терморегуляція», «Опора та рух»

Тема 7. Зв’язок організму людини із зовнішнім середовищем. Нервова система (7 годин)

37 Нейрон. Рефлекс. Рефлекторна дуга

38 Будова нервової системи. Центральна й периферична нервова система людини

39 Спинний мозок

40 Головний мозок

41 Головний мозок

42 Вегетативна нервова система 

43 Профілактика захворювань нервової системи

Тема 8. Зв’язок організму людини із зовнішнім середовищем. Сенсорні системи (7 годин)

44 Загальна характеристика сенсорних систем. Будова аналізаторів

45 Зорова сенсорна система. Око

46 Око. Захист зору

47 Слухова сенсорна система. Вухо

48 Вухо. Захист слуху

49 Сенсорні системи смаку, нюху, рівноваги, руху, дотику, температури, болю

50
Урок-узагальнення за темами «Зв’язок організму людини із зовнішнім сере-
довищем. Нервова система», «Зв’язок організму людини із зовнішнім сере-
довищем. Сенсорні системи»

Тема 9. Вища нервова діяльність (7 годин + 1 година резервна)

51 Поняття про вищу нервову діяльність та її основні типи

52 Умовні та безумовні рефлекси. Інстинкти

53 Мова

54 Навчання та пам’ять

55 Навчання та пам’ять

56 Мислення та свідомість

57 Сон. Біоритми

58 Підсумкова конт рольна робота з теми «Вища нервова діяльність»

Тема 9. Регуляція функцій організму (7 годин)

59 Гомеостаз і регуляція функцій організму. Нервова регуляція

60 Гуморальна регуляція. Гормони

61 Ендокринна система. Залози внутрішньої та змішаної секреції

62 Профілактика захворювань ендокринної системи

63 Імунна система. Імунітет. Специфічний і неспецифічний імунітет

64 Імунізація. Алергія. СНІД

65 Урок-узагальнення за темою «Регуляція функцій організму»

Тема 10. Розмноження та розвиток людини (4 години)

66 Будова та функції репродуктивної системи. Статеві клітини

67 Запліднення. Менструальний цикл. Вагітність. Плацента, її функції

68 Ембріональний період розвитку людини

69 Постембріональний розвиток людини. Репродуктивне здоров’я

Узагальнення (1 година)

70 Цілісність організму людини. Взаємодія регуляторних систем організму

Шановні вчителі!

Ви стоїте на порозі вибору нових підручників для 8 класу, з якими ви будете працювати наступні кілька 
років. Чи варто казати, яким відповідальним і нелегким є цей вибір: як обрати? як зрозуміти, що саме цей 
підручник підійде для роботи з учнями? Саме від вашого рішення і залежить, наскільки зручно і легко вам 
самим буде працювати протягом року. Адже саме ви є основною ланкою в системі освіти. Ви присвячуєте 
весь свій час нашим дітям, намагаєтеся не просто навчити їх чогось, а допомагаєте їм знайти себе, уміти 
долати труднощі, бути самостійними. Однак, ми знаємо, що це лише вершина айсбергу. На ваші плечі лягає 
сила-силенна паперової роботи, щоденна підготовка до уроків, позаурочні заходи, проблеми учнів і не тіль-
ки. Ми ж, зі свого боку, з усіх сил прагнемо хоч на дещицю полегшити вашу роботу. 

Посібник, який ви тримаєте в руках, є путівником по нашому підручнику. На його сторінках ми озна-
йомимо вас із концепцією підручника (с. 1), більш детально зупинимося на особливостях подання матеріалу 
в  ньому (с. 2–7) та подамо орієнтовне календарне планування курсу (с. 8).

Над підручником працювала команда професіоналів із 17 осіб:
• автор
• експерти та рецензенти, серед яких є вчені з науковим ступенем, методисти, вчителі
• редактори — головний, фаховий, видавничий, технічний, художній
• оператор комп’ютерного набору
• коректори
• верстальники
• дизайнер
• художник

Ми намагалися створити дійсно зрозумілий підручник, за яким вам буде легко викладати, а учням цікаво 
вчитися. Навіть найменш мотивовані діти знайдуть у ньому щось цікаве для себе.

Ми дуже сподіваємося, що наш підручник сподобається вам і ви оберете його для роботи. Але незалеж-
но від вашого вибору ми від щирого серця бажаємо вам здоров’я, любові та натхнення! Успіхів вам у вашій 
нелегкій праці!

Редакторський колектив

Якщо у вас з’являться запитання до автора чи видавництва, побажання, пропозиції та поради, пишіть 
нам на адресу: pidruchnic@ranok.com.ua
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Знайомство з підручником
Про автора
Задорожний Костянтин Микола йо вич  — доцент кафедри міських та  регі о на
льних екосистем Харківського національного  університету міського господар
ства ім. О. М. Бекетова, кандидат біологічних наук, головний  редактор журналу 
«Біологія» ВГ  «Основа», науковий редактор підручника з біології для 7 класу — 
переможця Всеукраїнського  конкурсу підручників 2015 року, автор робочих 
зошитів з біології для 6 та 7 класів, численних навчальнометодичних посіб
ників з біології.

¨   Підручник призначений для учнів загальноос
вітніх навчальних закладів

¨    Глибина розкриття тем та їх послідовність по
вністю відповідають розвантаженій програмі 
з  біології (2015 р.)

Складові підручника
¨   Передмова та інструкція до електронного додатка

¨   Увесь теоретичний матеріал, передбачений про
грамою

¨    Алгоритми виконання лабораторних робіт, до
сліджень та робіт дослідницького практикуму

¨   Словник термінів

¨   Довідковий матеріал українознавчого змісту

¨   Електронний додаток

Електронний додаток до підручника
¨   Додатковий матеріал до параграфів

¨   Тестові завдання до кожної теми для самокон
тролю знань учнів

¨   Відеофрагменти до параграфів, у яких наочно 
продемонстровано роботу різних систем органів

Зверніть увагу! Вищеперелічені матеріали 
електронного додатка поки що викладені на 
сайті виключно для ознайомлення. До почат
ку навчального року вони можуть змінитися, 
оскільки ще доопрацьовуються автором.

Загальні відомості

Переваги нашого підручника

Про наш підручник у цифрах

¨    Наш підручник для 8 класу є продовженням лі
нійки підручників з біології видавництва «Ранок»

¨    Видавництво також працює над підручниками 
для 9–11 класів

¨  Видається   украінською та російською мовами

¨   Дворівневість подання теоретичного матеріалу: в основному тексті висвітлено необхідний обсяг інфор
мації, визначений програмою, у додаткових рубриках та в електронному додатку — більш детальний, по
глиблений матеріал

¨   Фіксований формат: кожний параграф розміщено на одному або двох розворотах — учням психологічно 
легше працювати з упорядкованою інформацією, поданою за однаковим принципом, що візуально займає 
невеликий обсяг

¨   Науковість і доступність подання матеріалу. Підручник написано зрозумілою для восьмикласників мовою
¨   Наявність навчально-методичного комплекту (читайте про це на с. 4 обкладинки)

21,5 x 16,5 см 240 с. 59 параграфів Понад  
200 ілюстрацій

Близько 500 завдань  
і запитань
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Перед тим як перейти до вивчення особливостей 
будови організму людини, пригадайте, до якого цар-
ства живих організмів належить людина. Чому її від-
носять до ссавців? Які особливості будови притаманні 
всім ссавцям?

Спадок предків
Люди стали саме такими, якими вони є зараз, унаслідок міль-

йонів років еволюції. І ви вже знаєте, що вони є представниками 
ссавців, тому й мають характерні ознаки цієї групи тварин, які 
дісталися їм у спадок від предків. Це — наявність чотирикамерного 
серця, живородіння, вигодовування дітей молоком тощо. Однак у нас 
є й відмінності, які, власне, і роблять нас окремим видом.

Характерними особливостями людини є:
• прямоходіння;
• унікальна будова передніх кінцівок, яка дозволяє здійснювати 

з їхньою допомогою найрізноманітніші операції;
• відсутність волосяного покриву на більшій частині поверхні тіла;
• великий розмір головного мозку;
• надзвичайно розтягнутий у часі дитячий період життя;
• складна соціальна поведінка;
• розвиток мовлення й абстрактного мислення.

Організм людини — складна система
Ще вивчаючи курс природознавства, ви дізналися, що живі орга-

нізми є системами. І людина не виняток. Це теж система, причому 
дуже складна. До складу її організму входить багато різних органів, 
і всі вони повинні працювати злагоджено. Як же все це відбувається? 

Уявіть, що ви довго гуляли і втомилися. Вашому організму треба 
відновити витрачені ресурси. Для цього ви з’їдаєте бутерброд або 

1 Навіщо вивчати людину?

Вступ

тЕМа 10
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Що таке ендокринна система?
Ендокринна система — це сукупність органів, частин органів 

та окремих клітин, які секретують (виділяють) у кров і лімфу гор-
мони. Вона разом з нервовою системою регулює та координує важ-
ливі функції організму людини: ріст, розмноження, обмін речовин, 
процеси адаптації.

Будова ендокринної системи
В ендокринній системі розрізняють центральний і периферичний 

відділи, які взаємодіють між собою й утворюють одне ціле. Органи 
центрального відділу тісно пов’язані з органами центральної нерво-
вої системи й координують діяльність усіх інших ланок ендокринної 
системи. До них належать гіпофіз, гіпоталамус та епіфіз. Органи 
периферичного відділу активно впливають на організм, посилюють 
або послаблюють обмінні процеси. Це такі залози, як щитоподібна, 
прищитоподібні, надниркові тощо.

Як окрему групу у складі ендокринної системи часто розгляда-
ють залози змішаної секреції. Вони одночасно працюють як залози 
внутрішньої і зовнішньої секреції. До них належать підшлункова 
залоза, сім’яники та яєчники.

Про функції залоз ендокринної системи дізнайтеся з таблиці.

Значення залоз внутрішньої секреції людини

Залоза внутріш-
ньої секреції Місце розташування Функції

Гіпоталамус Входить до складу проміж-
ного мозку

Контролює й регулює роботу інших 
залоз ендокринної системи. Забез-
печує узгодження роботи нервової 
та ендокринної систем

Перед тим як перейти до вивчення ендокринної 
системи, пригадайте, що таке гуморальна регуляція. 
Які функції виконують гормони? Які гормони виробля-
ються в організмі людини?

51 Ендокринна система

Харчування та обмін речовин
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ється утворення органічних сполук, необхідних для забезпечення 
життєдіяльності клітин. Ці процеси називають асиміляцією. У ході 
асиміляції організм витрачає енергію. Друга група — це сукупність 
процесів, унаслідок яких відбувається розщеплення органічних спо-
лук на більш прості речовини. Їх називають дисиміляцією. У процесі 
дисиміляції організм людини накопичує енергію.

Перетворення енергії в організмі людини
Органічні речовини, які використовуються організмом для отри-

мання енергії, транспортуються у клітини тіла. Там, у спеціальних 
органелах — мітохондріях, відбувається їх окиснення. Для цього 
використовується кисень, який надходить в організм людини під 
час дихання.

Власне кажучи, це та сама реакція, яка відбувається, коли в 
багатті горять дрова. Проте в мітохондріях значна частина енергії, 
утвореної під час цієї реакції, не виділяється у вигляді тепла, а за-
пасається у вигляді енергії хімічних зв’язків певних речовин. Коли 
для проходження реакцій у клітинах потрібна енергія, такі зв’язки 
розщеплюються, виділяючи необхідну енергію.

Речовини, які надходять у наш організм разом з їжею, 
використовуються для забезпечення організму людини 
енергією та побудови її тіла. Сукупність процесів пере-
творень речовин в організмі називають обміном речовин.

Перевірте свої знання
1. Для чого людині потрібне харчування?
2. Що таке обмін речовин?
3. Чим відрізняються між собою асиміляція й дисиміляція?
4*. Які перетворення енергії відбуваються в організмі людини?

Мал. 4.1. Організм людини здійснює обмін речовин з навколишнім середовищем

До організму надходять:

•	Білки
•	Жири
•	Вуглеводи
•	Вода
•	Мінеральні речовини
•	Кисень

З організму виводяться:

•	Продукти обміну
•	Вода
•	Вуглекислий газ
•	Тепло

Параграф, поділений на частини

Кожний параграф розбитий на кілька час
тин, що відділяються заголовками, — так 
учням буде легше сприймати інформацію. 
Усі важливі терміни в параграфі виділені 
жирним шрифтом, і їх легко відшукати 
за необхідності.

Таблиці

У підручнику значна частина інформації 
трансформована в таблиці. Це полегшить 
сприйняття учнями тексту і стане їм у при
годі під час підготовки до перевірки знань.

Наочні схеми

Схеми полегшують сприйняття учнями 
інформації та сприяють систематизації 
знань. Адже те, що могло займати кілька 
абзаців тексту, поміщається в кількох 
словах, і достатньо одного погляду, щоб 
зрозуміти і запам’ятати зміст сказаного.

Актуалізація знань

На початку кожного параграфа розміщені на
відні запитання, які допоможуть учням при
гадати те, що вони вже знають, і таким чином 
підготують їх до сприйняття нового матеріалу.

Особливості подання матеріалу у підручнику
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Як зберегти вітаміни у продуктах харчування?
Найбільшу кількість вітамінів містять свіжі продукти. Будь-які 

способи приготування їжі зменшують кількість вітамінів у ній, од-
нак це відбувається в різній мірі.

У свіжих продуктах вітаміни найкраще зберігаються при тем-
пературі близько 0 ºС. Окрім температури, на збереження вітамінів 
впливає також світло: воно, як і кисень повітря, стимулює окиснен-
ня цих речовин. Тому, наприклад, соняшникову олію, що містить, 
скажімо, жиророзчинний вітамін Е, слід зберігати в непрозорому 
герметично закритому посуді. 

Значно знижується вміст вітамінів у продуктах під час їх на-
різання, висушування та зберігання в металевому посуді.

Тривале збереження вітамінів у ягодах забезпечується завдяки 
перетиранню їх із цукром. Але перетирати їх бажано не металевими, 
а дерев’яними товкачиками.

Вибравши певний спосіб приготування їжі, також можна змен-
шити втрати вітамінів. Найбільше їх утрачається під час варіння 
продуктів, тому час варіння повинен бути мінімальним. Найкраще 
вітаміни зберігаються при запіканні в духовій шафі і варінні на 
пару. Овочі, які містять вітаміни, краще варити цілими — так вони 
їх менше втрачають.

 З їжею в організм людини потрапляють необхідні для 
її життєдіяльності речовини. Це — білки, вуглеводи, 
жири, вода, мінеральні речовини тощо. Кожна із цих 
груп речовин виконує в організмі важливі функції. 

Велике значення мають вітаміни. Вони потрібні в невеликих кіль-
костях, але без них неможливий нормальний перебіг обміну ре-
човин.

Перевірте свої знання
1.  Які поживні речовини потрібні організму людини?
2. Які функції виконують вітаміни?
3. Які вітаміни є водорозчинними?
4. Які вітаміни є жиророзчинними?
5*.  Навіщо людському організму потрібні білки?
6*.  Навіщо людському організму потрібні жири?
7*.  Чому для збереження вітамінів під час приготування їжі необ-

хідно дотримуватися певних правил?

Компоненти їжі: білки, жири, вуглеводи, вітаміни
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Однією з найважливіших груп білків в організмі є ферменти — біл-
ки, які здатні в багато тисяч разів прискорювати хімічні реакції, що 
відбуваються у клітинах (мал. 5.1). Вони працюють тільки за певних 
умов (температура, солоність тощо) і зазвичай каталізують одну-єдину 
реакцію. Однак вони можуть прискорювати цю реакцію в мільйони 
разів! Цікаво, що багато ферментів в організмі потрібні для того, щоб 
активувати інші ферменти.

Вуглеводи
Як і білки, вуглеводи є великими органічними молекулами, які 

складаються із численних малих молекул, з’єднаних між собою. Інша 
назва вуглеводів — сахариди.

Разом з білками вони утворюють складні комплекси на мембра-
ні клітин. Ці комплекси передають всередину клітини різноманітні 
сигнали з її поверхні. Також вуглеводи беруть участь у створенні 
запасу речовин, необхідних організму, наприклад вони накопичують-
ся в печінці. Вуглеводи є важливим джерелом енергії, яку клітина 
може дуже швидко отримати зі своїх запасів.

Жири
До жирів відносять речовини різної будови, які, однак, об’єднує 

те, що всі вони є нерозчинними у воді, хоча легко розчиняються в 
таких рідинах, як, наприклад, бензин.

Мал. 5.2. Компоненти їжі: білки, жири, вуглеводи, вітаміни

Багато водороз-
чинних вітамінів 
міститься у фрук-
тах та овочах

Основні джерела 
мінеральних ре-
човин — кухонна 
сіль, фрукти, овочі, 
молочні продукти 
тощо

Жири є у вершковому 
маслі, олії, горіхах

М’ясо, риба, яйця 
збагатять ваш 
організм білками

Кондитерські виро-
би і випічка — про-
дукти з найбільшим 
умістом вуглеводів

Мислення та свідомість
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Звички, як і навички, виробляються шляхом вправ. Завдяки 
цьому людина стає спроможною виконувати певну дію раціонально, 
з належною точністю і швидкістю, без зайвих витрат фізичної та 
нервово-психологічної енергії (мал. 47.2.). Але, на відміну від нави-
чок, звички не виробляються цілеспрямовано, а виникають завдяки 
простому багаторазовому повторенню одноманітних дій, які людина 
виконує несвідомо. Скажімо, коли перед виходом з дому, ви мимо-
хідь кидаєте погляд у дзеркало,— це і є звичка.

Мислення
Мислення — це психічний процес самостійного пошуку й від-

криття суттєво нового. Тобто це процес опосередкування та узагаль-
нення відображення дійсності під час її аналізу й синтезу. Воно 
виникає на основі практичної діяльності й досвіду.

Виділять такі види мислення: наочно-дійове, теоретичне, наочно-
образне, практичне, словесно-логічне, творче.

Наочно-дійове мислення — це розв’язування завдань, поданих 
у наочній формі, шляхом практичних дій. Наприклад, уявімо, що 
у вас завдання — скласти з кубиків певну фігуру. Якщо ви просто 
в довільному порядку складатиме кубики разом, поки через певну 
кількість спроб у вас не утвориться потрібна фігура, це й буде при-
кладом застосування наочно-дійового мислення.

Наочно-образне (образне, просторове) мислення — це 
розв’язування завдань шляхом ідеального перетворення їх умов. При-
кладом такого мислення будуть ваші спроби скласти фігуру з кубиків 
подумки, не зрушуючи їх з місця.

Словесно-логічне мислення — це теоретичне освоєння дійсності, 
що має вигляд міркування і здійснюється шляхом таких розумових 

Мал. 47.1. Уміння	їздити	на	велосипеді	—	це	
навичка

Мал. 47.2. Гризти нігті — це шкідлива звичка
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сплощену поверхню з невеликими горбиками. Це 
дозволяє їм дуже ефективно перетирати та подріб-
нювати їжу.

Молочні зуби є тільки в дітей. Вони представ-
лені різцями, іклами й малими кутніми зубами. 
Після того як щелепи в дитини виростають, мо-
лочні зуби випадають і змінюються постійними.

Зуб складається з кількох основних компонен-
тів (мал. 7.3–7.4). Зверху коронку зуба покриває 
емаль. Під емаллю розташований дентин, який 
утворює велику частину коронки, шийки й коре-
ня. Шийку і корінь покриває цемент, а порожнину 
зуба заповнює пульпа. У пульпі розташовані кро-
воносні капіляри і нерв.

Шлунок
Шлунок — це розширена ділянка травного 

тракту, де їжа накопичується і перетравлюється. 
Він покритий простим циліндричним епітелієм, 
а в його стінці містяться шлункові залози, які 
виділяють слиз, травні ферменти й гормони, що 
регулюють процес травлення.

Стінка шлунка утворена трьома шарами гла-
деньких м’язів. Вхідний і вихідний отвори цього 
відділу замикають кільцеві м’язи — сфінктери.

Епітеліальні клітини шлунка виробляють ба-
гато слизу, що вберігає його стінки від дії травних 
ферментів і не дозволяє шлунку перетравлювати 
самого себе.

Кишечник
Кишечник є найдовшою ділянкою травної системи. Його поді-

ляють на два великі відділи — тонкий і товстий кишечник.
Тонкий кишечник у свою чергу складається з трьох відділів — 

дванадцятипалої, порожньої та клубової кишок. 
До дванадцятипалої кишки відкриваються протоки печінки й 

підшлункової залози.
Слизова оболонка тонкого кишечника утворює безліч пальцепо-

дібних виростів (ворсинок), які містять велику кількість лімфатичних 
судин і кровоносних капілярів. 

Вирости у свою чергу покриті мікроворсинками. Така будова 
слизової оболонки дозволяє значно збільшити площу поверхні стінки 

Мал. 7.4. Зовнішня будова зуба

Корінь

Коронка

Шийка

Мал. 7.3. Внутрішня будова 
зуба

Дентин

Цемент

Пульпа

Нерв

Емаль

Змістовні малюнки

Малюнки є невід’ємною частиною тексту 
підручника: вони органічно вплітаються 
в його зміст і не можуть функціонувати 
самі по собі, так само як текст не буде 
повним і цілісним без цих ілюстрацій.

Узагальнення

Коротке підбиття підсумків після кожного па
раграфа допоможе учневі швидко пригадати 
зміст вивченого і виділити головне.

Узагальнюючі запитання

Запитання після параграфа дають змогу переві
рити, як учні засвоїли новий матеріал. Ті з них, 
які позначені зірочкою, є дещо складнішими. 
Вони передбачають, що учням, можливо, дове
деться звернутися до інших джерел інформації, 
а не шукати відповідь виключно в підручнику.
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Нервова тканина
Основою нервової тканини є спеціалізовані клітини — нейрони. 

Вони настільки пристосовані до виконання своїх функцій, що на-
віть не можуть самостійно забезпечити свою життєдіяльність. Для 
цього в нервовій тканині існують спеціальні клітини. Їх називають 
гліальними, а їхню сукупність — нейроглією. Особливості будови й 
функціонування нервової тканини розглянуто в таблиці.

Будова і функції нервової тканини

Складові нер-
вової тканини Особливості будови Функції

Нейрони Клітини складної форми з роз-
галуженими відростками, один з 
яких може бути дуже довгим

Виконують провідну функцію,  
а також функцію керування

Нейроглія До її складу входять клітини 
кількох типів, які можуть мати 
різну форму й утворювати від-
ростки

Виконують захисну й секреторну 
функції; забезпечують життєдіяльність 
нейронів і створюють умови для про-
ходження сигналів по їхніх відростках

 Мал. 2.1. Тканини людини

Епітеліальна тканина

М’язова тканина

Тканина внутрішнього 
середовища (сполучна)

Нервова тканина
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М’язи

Особливості м’язів голови
Жувальні м’язи голови приєднуються до нижньої шелепи і за-

безпечують її рухи відносно верхньої шелепи. Переміщення нижньої 
щелепи назад-вперед і в обидва боки дозволяє людині пережовувати 
їжу, яка при цьому перетирається зубами.

Мімічні м’язи зазвичай прикріплюються одним кінцем до кісток 
черепа, а іншим до певної ділянки шкіри. Це дозволяє людині ру-
хати ділянки шкіри відносно одна одної. Винятком є коловий м’яз 
рота і м’яз сміху, які до кісток не прикріплюються. Мімічні м’язи 
забезпечують вираження емоцій людиною.

Мал. 27.1. Будова м’яза Мал. 27.2. М’язи людини

Передній велико-
гомілковий

Дельто-
подібний м’яз

Мімічні м’язи
Жувальні 
м’язи

Двоголовий 
м'яз (біцепс)

Прямий м'яз 
живота

Зовнішній косий 
м'яз живота

Прямий 
м'яз 
стегна

Великий 
грудний
м’яз

Кістка

Сухожилля

Фасція

Головка 
м’яза

Черевце 
м’яза

Пучки м’язових 
волокон

М’язове 
волокно

Клітини 
поперечно-
посмугованої 
м’язової  
тканини
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10  Найчастіше  авітаміноз виникає:
а) восени в) навесні
б) узимку г) улітку

11  Гіпервітаміноз виникає внаслідок:
а) нестачі вітамінів у їжі
б) відсутності вітамінів у їжі
в) недостатнього харчування
г) надмірного захоплення вітамінними препаратами

12  Установіть відповідність між назвами вітамінів та їхніми функ-
ціями.

1)  аскорбінова 
кислота

а)  бере участь в обміні білків шкіри, роботі 
клітин нервової системи та кровотворенні

2) піридоксин б)  бере участь у регуляції обміну Кальцію

3) вітамін D в)  бере участь у синтезі білків та утворенні ор-
ганічної речовини кісток, підвищує імунітет

г)  бере участь в обміні білків, жирів і вугле-
водів

13  Установіть відповідність між захворюванням та вітаміном, 
нестача якого його спричиняє.

1) пелагра а) A
2) рахіт б) C
3) цинга в) PP
4) куряча сліпота г) D
   д) E

14  Укажіть, нестачі яких вітамінів можна запобігти, якщо вжи-
вати запропоновані продукти:

а) б) в) г)

 Перевірте свої знання з теми «Обмін речовин та перетворення 
енергії в організмі людини»

Різнорівневі малюнки

Такі малюнки дають змогу учневі «зазирнути» 
в організм людини і побачити не лише те, 
що зазвичай приховане від наших очей, а й те, 
що ми можемо побачити лише під мікроскопом.

Різнорівневі завдання

Такі завдання розміщені після кожної теми 
і призначені для узагальнення знань учнів. 
Вони є різними за формою, можуть передба
чати вибір однієї відповіді з кількох запро
понованих, установлення відповідності або 
ж розгорнуту відповідь.

У кінці кожної теми після узагальнення 
учням пропонується перевірити свої знання 
за пройденим матеріалом. Це означає, 
що вони мають зайти на сайт, указаний 
у передмові, і виконати тестові завдання 
з відповідної теми. Учні одразу ж отримають 
результат перевірки, що дасть їм змогу 
самостійно оцінити свої знання.

Посилання на електронний додаток
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Як працює травна система
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організм ще може використати. Передусім це вода, яка міститься в 
їжі, і та, що утворюється внаслідок реакцій травлення.

Значну роль у роботі товстого кишечника відіграють симбіотичні 
мікроорганізми, такі як кишкова паличка. Вони формують кишечну 
мікрофлору. Вони розщеплюють низку речовин, що не піддаються дії 
ферментів травної системи. Окрім того, мікрофлора кишечника ви-
робляє цілий ряд необхідних нам сполук. Так, саме мікроорганізми є 
головними постачальниками вітаміну В

12
. До того ж вони перешкоджа-

ють розвитку хвороботворних бактерій та інших шкідливих організмів.

•	 Найдовшою	частиною	травної	системи	є	тонкий	кишечник.	У	дорослої	людини	
його довжина може сягати 4,5–5 м. Товстий кишечник завдовжки лише 1,5–2 м.

•	 На	межі	тонкого	й	товстого	кишечника	розташований	невеликий	сліпий	відрос-
ток	—	апендикс.	У	наших	предків	він	брав	активну	участь	у	процесах	травлення.	А	
в сучасної людини його функція змінилася: зараз він бере участь у роботі імунної 
системи. Запалення цього відростка відоме під назвою «апендицит». 

•	 Маса	мікроорганізмів	кишечника	людини	може	становити	від	1	до	3	кг.

 Травна система має кілька ділянок. На кожній із цих 
ділянок відбуваються різноманітні процеси, які до-
зволяють організму ефективно здійснювати травлення 
й забезпечувати його необхідними речовинами. Осно-

вою всіх процесів травлення є реакції за участю ферментів. Зна-
чну роль у роботі травної системи відіграють симбіотичні мікро-
організми, які живуть у кишечнику людини.

 

Перевірте свої знання
1. Які ферменти виділяються слинними залозами?
2. Які процеси відбуваються з їжею в ротовій порожнині?
3. Для чого у шлунку виділяється хлоридна кислота?
4. Які особливості будови має стінка тонкого кишечника?
5. Яку роль у травленні відіграє жовч?
6. Як відбувається всмоктування поживних речовин?
7. Схарактеризуйте склад шлункового соку.
8*.  Чи можуть мікроорганізми, які мешкають у товстому кишеч-

нику, приносити користь нашому організму?
9*. Чому шлунок сам себе не перетравлює?
10*.  Як відмінності у функціях, що їх виконують тонкий і товстий 

кишечник, позначилися на їхній будові?

тЕМа 3
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Захворювання дихальної системи
Захворювання дихальної системи можуть ви-

никати з різних причин. Так, трахеїт є запаленням 
трахеї, а бронхіт — запаленням бронхів, а спричи-
нити ці захворювання можуть як мікроорганізми 
(бактерії або віруси), так і деякі хімічні речовини 
(ті, що викликають алергічні реакції). 

Через дихальну систему хвороботворні мікро-
організми (мал. 14.1–14.3) можуть легко прони-
кати прямо всередину організму людини. Окрім 
того, оскільки збудники захворювань дихальної 
системи поширюються повітряно-крапельним 
шляхом, це дозволяє їм швидко передаватися 
від однієї людини до іншої. Так, під час чхання 
або кашляння, скажімо, у транспорті збудник 
може легко потрапити в організми відразу кіль-
кох людей. Тому дуже важливо вчасно визначити 
початок хвороби й попередити її розвиток та за-
раження інших людей.

Слід також звертати увагу на те, що низка за-
хворювань дихальної системи можуть бути викли-
кані не дією живих організмів, а впливом зовніш-
нього середовища (астма, бронхіт, трахеїт тощо). 
Це так звані алергічні захворювання.

Які саме порушення в роботі органів дихання 
виникають найчастіше, дивіться в таблиці.

Перед тим як перейти до вивчення розладів ди-
хальної системи людини, пригадайте, які органи вхо-
дять до її складу. Які функції вона виконує? Які парази-
тичні організми можуть проникати в організм людини 
через дихальну систему?

14 Захворювання органів 
дихальної системи

Мал. 14.1. Збудник грипу

Мал. 14.2. Збудник туберку-
льозу

Мал. 14.3. Збудник дифтерії
Захворювання органів опорно-рухової системи

113

Захворювання органів опорно-рухової 
системи через інфекції та порушення об-
міну речовин

Однак порушення в роботі опорно-рухової сис-
теми можуть виникати не тільки внаслідок меха-
нічних ушкоджень. Як і інші системи органів, опо-
рно-рухова система може вражатися інфекційними 
збудниками і паразитами. Часто інфекції прони-
кають у м’язи або кістки при пораненнях. Якщо 
пошкодження не вдається надійно знезаразити, 
то в рані починають розвиватися хвороботворні 
організми. Це дуже небезпечно і може призвести 
навіть до гангрени.

Окрім того, інфекція може потрапити в кістки 
і з плином крові, як, наприклад, збудники сифі-
лісу або туберкульозу. Так само із плином крові 
у м’язи потрапляють паразитичні черви, які утворюють у них фіни 
або капсули й спричиняють порушення в їхній роботі.

Також на стан опорно-рухової системи впливають процеси обміну 
речовин. Наприклад, нестача мінеральних речовин збільшує ризик 
переломів, а брак вітаміну D у продуктах харчування спричиняє 
розвиток рахіту і викривлення кісток.

 Захворювання органів опорно-рухової системи можуть 
бути спричинені порушеннями обміну речовин, інфек-
ціями або механічними ушкодженнями. Найбільш по-
ширеними механічними ушкодженнями органів опо-

рно-рухової системи є розтягнення м’язів і зв’язок, удари та 
переломи. Необхідно знати правила надання першої допомоги у 
випадках різних типів ушкоджень, щоб не завдати ще більшої 
шкоди потерпілому.

Перевірте свої знання
1.  Які пошкодження можуть виникати в органах опорно-рухової 

системи?
2. Як хвороботворні мікроорганізми можуть потрапити у м’язи?
3. Що таке розтягнення?
4. Яку першу допомогу слід надавати в разі вивиху?
5*.  Чим відрізняється перша допомога в разі відкритого і за-

критого переломів?

Мал. 30.1. Накладання шини  
в разі перелому руки (а) 
і ноги (б)

а

б

«Дізнайтеся більше»

Додаткові тексти цієї рубрики викладені 
в науковопопулярному стилі і зазвичай 
містять неймовірну або парадоксальну 
інформацію, яка має зацікавити учнів 
і, можливо, підштовхне їх до пошуку 
матеріалів позапрограмного змісту.

Практичне спрямування

У підручнику багато корисної інформації, 
яка пригодиться учням у повсякденному 
житті. Таким чином, це дозволить їм 
усвідомити необхідність вивчення 
біології не лише як цікавого предмета 
для «загального розвитку», а й як 
джерела знань, до яких можна вдаватися 
на практиці, які можуть знадобитися 
уже завтра.
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Лабораторне дослідження № 1
Тема: Ознайомлення з препаратами тканин людини
Мета: ознайомитися з препаратами тканин людини, розглянути 

взаємозв’язок їх будови з виконуваними функціями.
Обладнання й матеріали: мікроскоп, постійні мікропрепарати крові, 

нервової, м’язової та епітеліальної тканин людини (або їх ма-
люнки в разі відсутності препаратів), підручник.

Хід роботи
 1. Підготуйте мікроскоп до роботи.

 2. Розгляньте під мікроскопом готові мікропрепарати крові. Зверніть ува-
гу на особливості її будови: форму клітин, їх розташування в тканині, 
наявність міжклітинної речовини. Прочитайте в підручнику, які 
функції виконує ця тканина.

 3. Розгляньте під мікроскопом готові мікропрепарати нервової тканини. 
Зверніть увагу на особливості її будови: форму клітин, їх розташування 
в тканині, наявність міжклітинної речовини. Прочитайте в підручнику, 
які функції виконує ця тканина.

 4. Розгляньте під мікроскопом готові мікропрепарати м’язової тканини. 
Зверніть увагу на особливості її будови: форму клітин, їх розташування 
в тканині, наявність міжклітинної речовини. Прочитайте в підручнику, 
які функції виконує ця тканина.

 5. Розгляньте під мікроскопом готові мікропрепарати епітеліальної тка-
нини. Зверніть увагу на особливості її будови: форму клітин, їх розта-
шування в тканині, наявність міжклітинної речовини. Прочитайте в 
підручнику, які функції виконує ця тканина.

 6. Замалюйте в зошиті побачене під мікроскопом, зробіть відповідні по-
значення.

 7. Сформулюйте висновок, де вкажіть, як будова тканин пов’язана з ви-
конуваними функціями. Запишіть його в зошит.

Лабораторні роботи і дослідження,
дослідницькі практикуми
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А
Авітаміноз (від латин. а —  відсут-

ність, vita —  життя) —  від-
сутність вітамінів в організмі 
людини.

Автоматія серця (від грец. autos —  
сам, umao —  рухаю) —  здат-
ність серця скорочуватися за-
вдяки імпульсам, які виника-
ють у ньому самому.

Адаптація нюху (від латин. 
аdaptatio —  пристосування) —  
процес звикання людини до пев-
ного запаху, унаслідок чого вона 
перестає його відчувати.

Акомодація ока (від латин. 
аccomodatio —  пристосуван-
ня) —  точне фокусування зо-
браження на сітківці ока, яке 
досягається в людини шляхом 
зміни кривизни кришталика.

Аксон (від грец. axon —  вісь) —  
довгий відросток нейрона.

Алергени (від грец. allos —  інший, 
ergon —  вплив) —  антигени, 
що спричиняють алергічні ре-
акції в організмі.

Алергія —  форма імунологічної 
відповіді, що проявляється в 
підвищеній чутливості організ-
му до різноманітних алергенів.

Антигени (від грец. anti —  проти, 
gennao —  створювати) —  речо-

вини, які сприймаються організ-
мом як сторонні й викликають 
специфічну імунну відповідь.

Антитіла —  особливі білки, що 
мають здатність специфічно 
зв’язуватися з антигенами й 
нейтралізовувати їх.

Б
Біль —  специфічний психофізіо-

логічний стан людини, що ви-
никає внаслідок дії сильних або 
пошкоджуючих факторів.

В
Вагітність —  фізіологічний стан 

організму жінки, пов’язаний із 
заплідненням яйцеклітини й 
розвитком зародка і плоду.

Вегетативна (автономна) нервова 
система —  частина периферич-
ної нервової системи, яка від-
повідає за мимовільну роботу 
гладеньких м’язів внутрішніх 
органів, а також серця і залоз.

Витривалість м’яза —  здатність 
м’яза тривалий час підтримува-
ти заданий ритм роботи.

Вітаміни (від латин. vita —  жит-
тя) —  група різних за складом 
та властивостями органічних 
речовин, які потрібні організму 
в невеликій кількості, але без 

Словник

Лабораторні роботи і дослідження, 
дослідницькі практикуми

У кінці підручника запропоновані інструкції 
для виконання лабораторних робіт, 
досліджень і дослідницьких практикумів, 
які вчитель може використовувати на 
відведених для таких форм роботи уроках. 
За структурою вони є цілком традиційними, 
тому ні у вчителя, ні в учнів не повинно 
виникнути труднощів під час роботи.

Словник термінів

У словнику зібрані всі терміни, які трапляють
ся в підручнику і можуть знадобитися учневі 
під час вивчення або повторення матеріалу. 
Тут  подано їхню етимологію та чітке визначен
ня. Словник дає змогу швидко знайти необ
хідний термін, що, безсумнівно, полегшить 
роботу з підручником.
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Учений Внесок у розвиток біології

Богомолець
Олександр  
Олек сандрович  
(1881–1946)

Академік, основоположник вітчизняної школи патофізіо-
логії, автор численних праць з ендокринології, порушень 
обміну речовин, імунітету й  алергії, раку, старіння орга-
нізму тощо. Розробив методику консервації крові, створив 
учення про взаємодію пухлин і  організму. Велику увагу 
приділяв боротьбі за довголіття. Одним з перших почав 
вивчати гіпертонічну хворобу 

Буланкін Іван  
Миколайович  
(1901–1960)

Учений,	 біохімік,	 доктор	 біологічних	 наук.	 Працював	 у	
Харківському університеті, довгі роки був його ректором. 
Основні роботи вченого присвячені біохімії білків. Дослі-
джував будову й фізико-хімічні властивості білків для по-
яснення механізмів денатурації. Вивчав питання старіння 
колоїдів, фотосинтезу, обміну білків і нуклеїнових кислот. 
Автор понад 160  науко вих публікацій.

Вернадський
Володимир  
Іванович  
(1863–1945)

Український	 природознавець,	 засновник	 геохімії,	 біо-
геохімії та радіогеології, учення про біосферу. Професор 
Московського університету, один із засновників та перший 
президент	 Української	 академії	 наук.	 Організатор	 Комісії	 з	
вивчення вічної мерзлоти, ініціатор створення Міжнарод-
ної комісії з визначення абсолютного віку гірських порід 
радіоактивним	 методом.	 У  своїх	 дослідженнях	 висунув	
проблеми ролі організмів у геохімічних процесах.

Учені-біологи України Додаток українознавчого змісту

У додатку зібрані відомості про знаменитих 

ученихукраїнців, які вивчали біологію 

людини та медицину і зробили значний 

внесок у розвиток цих галузей. Такий 

додаток до підручника не лише націлений 

на розширення кругозору учнів, а й виконує 

виховну функцію: інформація, розміщена 

в ньому, дасть змогу школярам пишатися 

своєю країною і її науковцями.

Електронний додаток

Матеріали електронного  
додатка розміщені на сайті  
interactive.ranok.com.ua.  
Вони включають відеофрагменти 
до деяких тем підручника, тестові 
завдання для самоперевірки учнів 
та додаткові матеріали. Поетапна 
інструкція, як працювати з додатком, 
подана в  передмові до підручника.
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№ 
уроку Дата Тема уроку Домашнє завдання

Вступ (4 години)

1
Організм людини як біологічна система. Різноманітність клітин організму 
людини

2 Тканини

3 Органи. Фізіологічні системи

4
Регуляторні системи організму людини. Значення знань про людину для 
збереження її здоров’я

Тема 1. Обмін речовин та перетворення енергії в організмі людини (3 години)

5
Обмін речовин та перетворення енергії в організмі людини — основна влас-
тивість живого. Харчування та обмін речовин

6 Їжа та її компоненти. Склад харчових продуктів

7
Значення компо нентів харчових продуктів. Харчові та енергетичні потреби 
людини

Тема 2. Травлення (5 годин + 1 година резервна)

8 Огляд будови травної системи

9 Процес травлення

10 Процес травлення

11 Регуляція травлення

12 Харчові розлади та запобігання їм

13
Урок-узагальнення за темами «Вступ», «Обмін речовин та перетворення 
енергії в організмі людини», «Травлення»

Тема 3. Дихання (4 години)

14 Значення дихання. Система органів дихання

15 Газообмін у легенях і тканинах

16 Дихальні рухи. Нейрогуморальна регуляція дихальних рухів

17 Профілактика захворювань дихальної системи

Тема 4. Транспорт речовин (7 годин + 1 година резервна)

18 Внутрішнє середовище організму. Кров, її склад та функції

19 Лімфа

20 Зсідання крові. Групи крові та переливання крові

21 Система кровообігу. Серце: будова та функції

22 Робота серця

23 Будова та функції кровоносних судин. Рух крові

24 Кровотечі. Серцево-судинні хвороби та їх профілактика

25 Підсумкова конт рольна робота за темами «Дихання», «Транспорт речовин»

Тема 5. Виділення. Терморегуляція (4 години)

26 Виділення — важливий етап обміну речовин

27 Будова і функції сечовидільної системи

28 Захворювання нирок та їх профілактика

29 Значення і будова шкіри. Терморегуляція

Тема 6. Опора та рух. (6 годин + 1 година резервна)

30 Значення опорно-рухової системи, її будова та функції

31 Кістки, хрящі

32 Огляд будови скелета. З’єднання кісток

33 Функції і будова скелетних м’язів. Основні групи скелетних м’язів

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН З БІОЛОГІЇ (8 клас)



№ 
уроку Дата Тема уроку Домашнє завдання

34 Робота м’язів. Утома м’язів

35 Розвиток опорно-рухової системи людини з віком

36 Урок-узагальнення за темами «Виділення. Терморегуляція», «Опора та рух»

Тема 7. Зв’язок організму людини із зовнішнім середовищем. Нервова система (7 годин)

37 Нейрон. Рефлекс. Рефлекторна дуга

38 Будова нервової системи. Центральна й периферична нервова система людини

39 Спинний мозок

40 Головний мозок

41 Головний мозок

42 Вегетативна нервова система 

43 Профілактика захворювань нервової системи

Тема 8. Зв’язок організму людини із зовнішнім середовищем. Сенсорні системи (7 годин)

44 Загальна характеристика сенсорних систем. Будова аналізаторів

45 Зорова сенсорна система. Око

46 Око. Захист зору

47 Слухова сенсорна система. Вухо

48 Вухо. Захист слуху

49 Сенсорні системи смаку, нюху, рівноваги, руху, дотику, температури, болю

50
Урок-узагальнення за темами «Зв’язок організму людини із зовнішнім сере-
довищем. Нервова система», «Зв’язок організму людини із зовнішнім сере-
довищем. Сенсорні системи»

Тема 9. Вища нервова діяльність (7 годин + 1 година резервна)

51 Поняття про вищу нервову діяльність та її основні типи

52 Умовні та безумовні рефлекси. Інстинкти

53 Мова

54 Навчання та пам’ять

55 Навчання та пам’ять

56 Мислення та свідомість

57 Сон. Біоритми

58 Підсумкова конт рольна робота з теми «Вища нервова діяльність»

Тема 9. Регуляція функцій організму (7 годин)

59 Гомеостаз і регуляція функцій організму. Нервова регуляція

60 Гуморальна регуляція. Гормони

61 Ендокринна система. Залози внутрішньої та змішаної секреції

62 Профілактика захворювань ендокринної системи

63 Імунна система. Імунітет. Специфічний і неспецифічний імунітет

64 Імунізація. Алергія. СНІД

65 Урок-узагальнення за темою «Регуляція функцій організму»

Тема 10. Розмноження та розвиток людини (4 години)

66 Будова та функції репродуктивної системи. Статеві клітини

67 Запліднення. Менструальний цикл. Вагітність. Плацента, її функції

68 Ембріональний період розвитку людини

69 Постембріональний розвиток людини. Репродуктивне здоров’я

Узагальнення (1 година)

70 Цілісність організму людини. Взаємодія регуляторних систем організму

Шановні вчителі!

Ви стоїте на порозі вибору нових підручників для 8 класу, з якими ви будете працювати наступні кілька 
років. Чи варто казати, яким відповідальним і нелегким є цей вибір: як обрати? як зрозуміти, що саме цей 
підручник підійде для роботи з учнями? Саме від вашого рішення і залежить, наскільки зручно і легко вам 
самим буде працювати протягом року. Адже саме ви є основною ланкою в системі освіти. Ви присвячуєте 
весь свій час нашим дітям, намагаєтеся не просто навчити їх чогось, а допомагаєте їм знайти себе, уміти 
долати труднощі, бути самостійними. Однак, ми знаємо, що це лише вершина айсбергу. На ваші плечі лягає 
сила-силенна паперової роботи, щоденна підготовка до уроків, позаурочні заходи, проблеми учнів і не тіль-
ки. Ми ж, зі свого боку, з усіх сил прагнемо хоч на дещицю полегшити вашу роботу. 

Посібник, який ви тримаєте в руках, є путівником по нашому підручнику. На його сторінках ми озна-
йомимо вас із концепцією підручника (с. 1), більш детально зупинимося на особливостях подання матеріалу 
в  ньому (с. 2–7) та подамо орієнтовне календарне планування курсу (с. 8).

Над підручником працювала команда професіоналів із 17 осіб:
• автор
• експерти та рецензенти, серед яких є вчені з науковим ступенем, методисти, вчителі
• редактори — головний, фаховий, видавничий, технічний, художній
• оператор комп’ютерного набору
• коректори
• верстальники
• дизайнер
• художник

Ми намагалися створити дійсно зрозумілий підручник, за яким вам буде легко викладати, а учням цікаво 
вчитися. Навіть найменш мотивовані діти знайдуть у ньому щось цікаве для себе.

Ми дуже сподіваємося, що наш підручник сподобається вам і ви оберете його для роботи. Але незалеж-
но від вашого вибору ми від щирого серця бажаємо вам здоров’я, любові та натхнення! Успіхів вам у вашій 
нелегкій праці!

Редакторський колектив

Якщо у вас з’являться запитання до автора чи видавництва, побажання, пропозиції та поради, пишіть 
нам на адресу: pidruchnic@ranok.com.ua

©   ТОВ Видавництво «Ранок», 2016

Біологія. 8 клас 
Демоверсія підручника К. М. Задорожного 

Код Ш651021У. Підписано до друку 14.04.2016. Формат 84×108/16  
Папір офсетний. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 0,84.

ТОВ Видавництво «Ранок». Свідоцтво ДК № 3322 від 26.11.2008. 61071 Харків, вул. Кібальчича, 27, к. 135.
E-mail: office@ranok.com.ua. Тел. (057) 719-48-65, тел./факс (057) 719-58-67.

www.ranok.com.ua



11

клас
ДемоВеРсІЯ 
пІДРучника

8
Ïðîôåñ³éíèé ó÷èòåëü òà ñó÷àñíèé ï³äðó÷íèê – îñíîâà ÿê³ñíî¿ îñâ³òè

ÍÀÂ×ÀËÜÍÎ-ÌÅÒÎÄÈ×ÍÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÅËÅÊÒÐÎÍÍÀ ÂÅÐÑ²ß Ï²ÄÐÓ×ÍÈÊÀ
äëÿ áåçêîøòîâíîãî çàâàíòàæåííÿ 

²ÍÒÅÐÍÅÒ-Ï²ÄÒÐÈÌÊÀ
íà ñàéò³ : 
�íàâ÷àëüíå â³äåî
�òåìàòè÷íå îíëàéí-òåñòóâàííÿ

ÌÅÒÎÄÈ×ÍÀ ÎÍËÀÉÍ-Ï²ÄÒÐÈÌÊÀ
ó ôîðì³ àâòîðñüêèõ âåá³íàð³â

�Ï³äðó÷íèê 

�Ðîáî÷èé çîøèò

�Çîøèò äëÿ êîíòðîëþ íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü ó÷í³â

�Ïëàíè-êîíñïåêòè óðîê³â

interactive.ranok.com.ua

Ï³ðó÷íèê º ïðîäîâæåííÿì ë³í³éêè ï³äðó÷íèê³â. Ñóòòºâà â³äì³íí³ñòü âèäàíü ö³º¿ ë³í³éêè ïîëÿãàº
ó âèêîðèñòàíí³ ïðèíöèïó ô³êñîâàíîãî ôîðìàòó (îäèí ïàðàãðàô ðîçòàøîâàíèé íà îäíîìó àáî äâîõ 
ðîçâîðîòàõ ³ çàâæäè ïî÷èíàºòüñÿ ç íîâî¿ ïàðíî¿ ñòîð³íêè),  ùî çàáåçïå÷óº áåçóìîâíó çðó÷í³ñòü 
êîðèñòóâàííÿ íèìè. 

Á²ÎËÎÃ²ß 8

Íàäñèëàéòå âàø³ çàïèòàííÿ òà ïðîïîçèö³¿:
pidruchnik@ranok.com.ua

ÑÓ×ÀÑÍÈÉ Ï²ÄÐÓ×ÍÈÊ — ãàðìîí³éíå ïîºäíàííÿ 
òðàäèö³éíèõ ï³äõîä³â ç íîâ³òí³ìè ³äåÿìè âèêëàäàííÿ

Âèäàºòüñÿ óêðà¿íñüêîþ
òà ðîñ³éñüêîþ ìîâàìè 

 Ê. Ì. Çàäîðîæíèé


