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ПОЗАУРОЧНА РОБОТА В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ БІОЛОГІЇ 

 
Одним із завдань сучасної освіти є посилення практичної спрямова-

ності змісту предметів освітньої галузі «Природознавство». 
Завданнями шкільного предмета «Біологія» є, зокрема: формування 

вмінь застосовувати теоретичні знання з метою професійного самовизна-
чення у прикладних сферах людської діяльності; розвиток розумових здіб-
ностей та якості особистості учнів (пізнавального інтересу, теоретичного 
стилю мислення, спостережливості, уваги, пам’яті), прагнення до самоос-
віти, самопізнання, самовдосконалення, самореалізації в різних видах дія-
льності. 

Інтерактивне навчання – це спеціальна форма організації пізнаваль-
ної діяльності учнів, мета якої – створити такі умови навчання, за яких ко-
жен учень відчуває свою успішність та інтелектуальну спроможність. Воно 
ґрунтується на активній взаємодії усіх учнів, тобто це навчання у співпра-
ці. Організація інтерактивного навчання передбачає використання рольо-
вих ігор, спеціальне розв’язання проблемних ситуацій, роботу учнів в умо-
вах природного ландшафту тощо [4, 3]. На думку дослідників, інтерактив-
не навчання можна застосувати в позакласній роботі з біології, а саме в гу-
ртковій роботі, яка буде спрямована на реалізацію особистісно-
орієнтовного навчання. 

Усвідомлення того, що діяльність людини призводить до фатальних 
змін у природі, підтверджує, що організація взаємодії школярів з навколи-
шнім світом можлива завдяки цілеспрямованим педагогічним зусиллям. 

Система освіти в Україні й змістом, і формою має бути національ-
ною, гуманістичною, демократичною, цілісною й здатною до саморозвит-
ку, тобто такою, що синтезує вітчизняний і зарубіжний досвід, спрямована 
готувати майбутніх фахівців світового рівня – професійного, культурного, 
духовного. 

Якісно нова система національної освіти має забезпечити підготовку 
молодого покоління, спроможного вийти зі стану екологічної кризи, подо-
лавши споживацьке ставлення до природи [5, 8–9]. 

У здійсненні цих важливих завдань та вихованні здорового поколін-
ня значну роль відіграють заняття учнів у гуртках біології. Для них харак-
терна висока пізнавальна активність і самостійність учнів, поглиблене й 
різнобічне вивчення живої природи з урахуванням їхніх інтересів і нахи-
лів. Гуртковій роботі притаманний принцип добровільності, учні можуть 
проводити тривалі досліди та спостереження, необхідні для розуміння суті 
досліджуваної проблеми, виконувати роботу індивідуального або в неве-
ликому колективі. У результаті спільної роботи учнів, у них розвиваються 
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організаційні здібності, наполегливість у досягненні мети, подолання тру-
днощів [3, 21]. 

Предметний гурток з біології у сучасній загальноосвітній школі є по-
заурочною організаційною формою навчання. Завдання гуртка: поглиб-
лення одержаних на уроках біології знань, розвиток інтересів і здібностей 
дітей; виявлення і сприяння розвитку інтересів учнів до окремих природ-
ничих дисциплін, розділів, тем; створення передумов для розвитку креати-
вності мислення як основи науково-дослідної діяльності школярів; забез-
печення закладених природою ціннісних орієнтацій учнів як соціального, 
так і духовного сприймання; засвоєння соціальних норм і правил тради-
ційної спадщини, культурних і статево-рольових стандартів повсякденної 
поведінки; вироблення і використання на практиці елементів превентивної 
педагогіки; формування практичних навичок з біології; допрофесійна під-
готовка молоді. 

Основними структурними компонентами змісту гурткової роботи 
мають стати: глибоке знання природничих наук на рівні новітніх наукових 
даних про навколишнє середовище; вербальні та науково-практичні мето-
ди пізнання довкілля й орієнтація в навколишньому середовищі; сенсорні 
еталони набуття практичних навичок та еталони креативності в природно-
му й соціальному середовищах; усвідомлення кожною дитиною власної 
природовідповідності; уміння дітей самостійно робити висновки, узагаль-
нення, встановлювати причино-наслідкові зв’язки [2, 22–23]. 

Основна мета гурткової роботи полягає у збагаченні й поглибленні 
одержаних учнями знань у позаурочний час згідно з інтересами особистос-
ті. Саме така система навчально-виховного процесу покликана забезпечити 
кожній дитині можливість гармонійно розвивати власні здібності у вільний 
від навчання час. Засвоєння, на вже сформованому в процесі навчання ма-
теріалі, більш глибоких та міцних знань з тієї чи іншої дисципліни за інте-
ресом ставить учня перед проблемою морального вибору й формує у нього 
ексклюзивне ставлення до неї. Гурток виконує не додаткову, а випереджа-
льно-прогностичну функцію. 

У гуртковій роботі створюється принципово інша, ніж у школі, мо-
дель колективної взаємодії. Саме учнівський колектив сприяє повноцінно-
му, різнобічному самоствердженню дитини в будь-якій діяльності. Стиму-
лювання і корегування процесу самооцінювання й виховання демонструє 
природні можливості, підсилює працездатність і сприяє педагогічному діа-
гностуванню індивідуальної обдарованості дитини [6, 24]. 

Гурток створюється з метою розширення та поглиблення знань та 
вмінь гуртківців про предмет і явища природи, розкриття в доступній фор-
мі причино-наслідкових зв’язків між живою та неживою природою, фор-
мування уявлень про залежність людини від навколишнього середовища. 

У процесі роботи необхідно формувати в гуртківців громадську від-
повідальність за збереження природного середовища як важливого факто-
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ра існування людини. 
Гуртківці молодшого і середнього шкільного віку вивчають, як пра-

вильно охороняти рослинний і тваринний світ, водойми, ліси, ґрунти, на-
вколишнє середовище [1, 28–29]. Учні повинні усвідомити, що життя лю-
дини тісно пов’язане з природою, що довкілля потрібно оберігати, при-
множувати його багатства. 

Розкриваючи поняття про природні ресурси, учням необхідно дати 
уявлення про те, що загибель одного природного компонента може при-
звести до загибелі інших. Працюючи над темою про охорону природи, не-
обхідно розповісти про законодавчі акти охорони природи. 

Ефективність засвоєння учнями природничого матеріалу досягається 
за допомогою методів, притаманних природничим наукам – проведення 
спостережень, дослідів, демонстрування натуральних об’єктів [4, 7]. 

Велике значення для вивчення природничого матеріалу мають екс-
курсії, під час яких предмети і явища розглядаються в природних умовах. 
Навчальні програми з біології визначають перелік обов’язкових екскурсій, 
необхідних для вивчення певних тем. Вчитель може вносити зміни у тема-
тику екскурсій, якщо вони забезпечують достатнє опрацювання відповід-
ної теми програми, а також збільшувати їх кількість за рахунок резервного 
часу. 

Під час вивчення природничих наук слід приділяти велику увагу 
предметним урокам. Мета цих уроків – ознайомити учнів з об’єктами і 
явищами природи на основі дослідницьких методів, посилить роль само-
стійної роботи учнів при визначенні істотних ознак природних об’єктів. 
Спостереження та досліди поєднуються з різноманітними практичними 
роботами, які необхідні для того, щоб узагальнити дані фенологічних спо-
стережень. 

Організовуючи спостереження та практичну діяльність, необхідно 
систематично залучати учнів до самостійного пошуку нових знань, озбро-
ювати прийомами навчальної діяльності, використовуючи для цього за-
вдання на порівняння, аналогію, класифікацію, виділення головного, вста-
новлення причино-наслідкових зв’язків [2, 38–39]. 

Найдоступнішими для гуртківців є матеріали місцевої природи, тому в 
основу вивчення програмного матеріалу покладено краєзнавчий принцип, 
який орієнтує керівника гуртка на ознайомлення учнів з природними 
об’єктами своєї місцевості. З цією метою проводяться різноманітні екскурсії. 

Під час екскурсії використовують різні методи й методичні прийоми, 
основна мета яких спрямована на формування у дітей спостережливості, 
виявлення їхніх інтересів і захоплень, розвиток уяви та передбачення ре-
зультатів роботи. Готуючись до екскурсії, вчитель самостійно перевіряє 
маршрут, визначає найважливіші об’єкти дослідження (рідкісні рослини, 
рідкісні види тварин), добирає літературу (матеріали фольклору, народні 
прикмети, прикази). З матеріалу, зібраного під час екскурсії та на шкільній 
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клумбі, гуртківці виготовлюють роздавальний матеріал і саморобні наочні 
посібники для біологічного кабінету [6, 93]. Юні друзі природи пишуть 
реферати на різні теми, оформлюють гербарії, ведуть щоденники, в яких 
записують власні спостереження за біологічними об’єктами. З метою кра-
щого вивчення матеріалу на заняттях гуртка біології проводяться різнома-
нітні біологічні ігри, вікторини, конкурси, експедиції, походи [6, 95]. 

Досвід педагогічної діяльності в загальноосвітній школі села Високе 
Мелітопольського району Запорізької області підтверджує важливу роль та 
можливості гурткової роботи щодо забезпечення умов, які допомагають 
учням поглибити знання з біології, екології та набути вміння і навички 
практичної роботи з об’єктами природи. 

Розробка програм для занять гуртка «Юні друзі природи», яка сприяє 
національному, трудовому, екологічному вихованню учнів 7–8 класів у на-
вчально-виховному процесі. 

Значення гурткової роботи полягає у створенні системи пошуку й пі-
дтримки юних талантів, шляхів забезпечення роботи з обдарованими діть-
ми, в організації дозвілля підростаючого покоління, а також наданні конк-
ретних порад, як саме співпрацювати з природою, оберігати і примножува-
ти її багатства. 

 
Таблиця 1 

 
Програма заняття гуртка «Юні друзі природи» 

 
№  

заняття Дата Тема заняття Примітки 
1. Вступ (2 год) 

1  Ознайомлення з планом роботи гуртка. Тестування з ме-
тою вивчення індивідуальних особливостей та нахилів 
учнів. Мета гуртка, ознайомлення з програмою, правила-
ми поведінки у гуртку, на екскурсіях, у куточку живої 
природи. 

 

2  Екскурсія в природу з метою ознайомлення гуртківців із 
природою своєї місцевості. Ознайомлення з пам’ятками 
природи і виготовлення альбому «Пам’ятки природи рід-
ного краю». 

 

2. Різноманітність природи України (5 год) 
3  Мішані ліси. Рослинний і тваринний світ мішаних лісів. 

Охорона природи мішаних лісів 
 

4  Лісостеп. Флора і фауна цієї зони України. Охорона при-
родних ресурсів 

 

5  Степи. Природа і праця людей у степах. Охорона приро-
ди степів. 

 

6  Гори. Особливості морфологічної та генетичної будови 
Карпатських та Кримських гір, їх природне багатство та 
біологічна роль. 
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7  Екскурсії до полів, луків, річки з метою вивчення флори і 
фауни рідного краю. Характеристика типових та най-
більш цікавих форм рельєфу. Пошукова робота під час 
екскурсії по регіонах. 

 

3. Ведення фенологічних спостережень за сезонними змінами  
у природі в різні пори року  

(3 год) 
8  Поняття «фенологія», її предмет, мета. Правила прове-

дення фенологічних спостережень. Осінні феносигнали. 
Характерні особливості зимового сезону. Весняні і літні 
феносигнали. 

 

9  Екскурсія в природу з метою ведення фенологічних спо-
стережень за рослинним і тваринним світом цієї місцево-
сті. Ведення щоденника цих спостережень. Оформлення 
календаря природи. 

 

10  Написання рефератів на тему «Феносигнали різних пір 
року». Проведення конкурсу на кращий альбом «Кален-
дар природи». 

 

4. Рослина – частина живої природи (6 год) 
11  Основні царства живої природи (Бактерії, Гриби, Росли-

ни, Тварини), їх характеристика. 
 

12  Процеси життєдіяльності рослин.  
13  Осінні явища в житті рослин. Процеси життєдіяльності 

рослин взимку. Весняні і літні явища в житті рослин. 
 

14  Значення рослин у природі і житті людини.  
15  Охорона рослинного світу. Червона книга України. Рідкі-

сні і зникаючі рослини краю та їх охорона. 
 

16  Екскурсія в сад, на луки з метою ознайомлення з росли-
нами в природі. Збір матеріалу для гербарію, написання 
реферату. Проведення вікторини «Рослини нашої плане-
ти». Проведення свята квітів. 

 

5. Лікарські рослини (2 год) 
17  Найпоширеніші лікарські рослини в Україні, правила їх 

збирання й охорона. Цілющі властивості лікарських рос-
лин. Фітонцидні властивості рослин. Лікарські рослини в 
Україні. Вміст вітамінів у лікарських рослинах. Ознайо-
млення з роллю лікарських рослин у житті людини. 

 

18  Екскурсія в природу з метою вивчення лікарських рослин 
цієї місцевості. Збір лікарських рослин для гербарію. 
Оформлення гербарію. Детальне вивчення лікарських 
рослин у медицині. Брейн-ринг «У царстві лікарських 
рослин». 

 

6. Тварини – частина живої природи (8 год) 
19  Зв’язок тварин з навколишнім середовищем. Загальне 

визначення морфології і фізіології тварин. Класифікація 
тваринного світу. 

 

20  Зміна поведінки, забарвлення, умов життя тварин у 
зв’язку з пристосуванням до сезонних змін у природі. 

 

21  Статевий диморфізм. Значення тварин у природі і житті 
людини.  
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22  Екскурсія в природу для вивчення різноманітності тва-
ринного світу своєї місцевості. 

 

23  Заготівля насіння дерев і кущів, сіна для годівлі звірів і 
птахів взимку. 

 

24  Охорона звірів і птахів. Червона книга України. Значення 
заповідників, заказників для збереження цінних видів 
тварин. 

 

25  Виготовлення штучних гніздівель, годівниць, розташу-
вання їх у садах, парках. 

 

26  Проведення свята «Друзі наші менші».  
7. Вплив діяльності людини на оточуюче середовище (3 год) 

27  Промислові підприємства і їх вплив на природу. Вплив 
відходів промисловості на оточуюче середовище. Вико-
ристання природних ресурсів. 

 

28  Охорона природних ресурсів. Антропогенний вплив на 
природу. 

 

29  Екскурсія в природу з метою вивчення природних ресур-
сів своєї місцевості. Підготовка рефератів. 

 

8. Весняний практикум (5 год) 
30  Проведення бесід з природоохоронної тематики.  
31  Проведення вікторини «Охорона природи – справа кож-

ного». 
 

32  Оформлення куточка охорона природи.  
33  Вечір ігор і розваг.  
34  Підсумкове заняття. Завдання на літо.  

 
Завдяки впровадженню такої форми навчання з біології в загально-

освітній школі, учні 7–8 класів мають можливість отримати фундамента-
льні знання про такі науки, як ботаніка, зоологія, систематика, морфологія, 
біоніка, біоетика, екологія та інші. 

Після закінчення курсу занять гуртка, гуртківець повинен знати: 
особливості різноманітності природи України (зони, клімат, рослинний і 
тваринний світ цих зон); рослини України; значення ґрунту для рослин, 
дрібних тварин; корисні копалини, їх властивості; тваринний світ України, 
його різноманітність; природні ресурси і їх використання; про вичерпність 
природних ресурсів; поняття по лікарські рослини, їх збирання та охорону; 
значення лікарських рослин у житті тварин та людини; про заходи щодо 
охорони природи; назви тих рослин і тварин, які занесені до Червоної кни-
ги України. 

Гуртківець має вміти: вести спостереження за рослинами і тварина-
ми; самостійно фіксувати результати спостережень та узагальнювати їх; 
правильно збирати рослини й оформлювати гербарій для подальшого ви-
користання у навчально-виховному процесі з біології; доглядати за росли-
нами в куточку живої природи і на клумбах; розпізнавати рослини і твари-
ни лісу, поля, луку, водойми; виявляти ознаки пристосування рослин і тва-
рин до умов навколишнього середовища; порівнювати предмети і явища 
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природи, класифікувати їх. 
Під час занять в учнів сформувались три рівні навчання: звичайної 

активності, напівсамостійної активності, продуктивної активності. Таким 
чином, розвивається інтелект учнів, формуються навички творчого засво-
єння й застосування знань, здобуття й нагромадження досвіду творчої дія-
льності, формування мотивів навчання. 
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