
TЕПЛЯКОВА РУСЛАНА 

ПАВЛІВНА

Вчитель англійської мови, 

Science в Міжнародному 

ліцеї Глобус.

Моє кредо:

“Дитина - це не амфора, 

яку необхідно наповнити

знаннями, а факел, який

треба запалити”



ТЕМА НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЮ:

Інтегрований підхід у 

викладанні навчальної 

дисципліни 

«Cambridge Science”в

закладах загальної

освіти України.

Стаж роботи в школі-

16 років



СКАРБНИЧКА СВІТЛИН

Особистий блог Теплякової Р.П.

Розроблені тести для Science 8го класу 

на сайті Всеосвіта на теми:

How much do you know about Science?

The human respiratory system;

The human reproductive system;

The human circulatory system;

The human reproductive system.



СКАРБНИЧКА СВІТЛИН

Стаття на сайті Всеосвіта на тему: 

Інтегрований підхід у викладанні 

навчальної дисципліни “Cambridge 

Science” в закладах середньої освіти 

України.

Розроблені теми для 1го, 2го та 3х класів 

з англійської мови для Cambridge класів.

Розроблені теми з німецької мови для 6х 

класів.



Міжпредметні зв’язки Science



 Сучасні діти це“цифрові

аборигени”, оскільки вони 

народилися і ростуть в епоху 

цифрових технологій, інтернету.

 Фахівці стверджують, що 

сучасні діти мають 

трансактивну памʼять, кліпове

мислення та слабку увагу. Вони 

нетерплячі та надають перевагу 

творчій діяльності. У своїй 

роботі ми намагаємося 

дослухатися до порад фахівців, 

щоб навчання для дітей було 

цікавим, необтяжливим та в 

задоволення”.





Що учні вивчають на уроках Science? 

Учні починають думаюти з наукової 

точки зору і розвивають практичні 

навички разом зі знаннями та 

розумінням, що є життєво необхідно 

для пояснення світу навколо нас. 

Предмет поліпшує обізнаність учнів 

про Science у світі навколо них, 

розвиває їхній сенс, що цей предмет 

саме для них, допомагаючи 

пов’язувати себе з предметом.



 Навчальна програма охоплює 6 головних 

сфер, такі як

 Біологія - живі речі і як вони взаємодіють;

 Хімія-вивчення стану речей;

 Фізика-взаємодія стану речей та енергії;

 Земля і космос- планета Земля і Сонячна 

Система;

 Думаємо і працюємо науково – розвиваємо 

розуміння і навички наукових моделей і 

презентацій практичних і наукових робіт.

 Наука в контексті- допомагає вчителям 

демонструвати відповідність Science учням і 

є унікальною для нашої шкільної програми.



Experiment with two 

teeth to see how 

acid affects 

enamel after 2 

weeks in a fizzy 

drink and water.



The human respiratory system and its 

functions.

Experiment with pulse rate after different 

activities.



The digestive system and its functions.



Growing sunflower seeds and beans. 

Experiments at school.



GROWING PLANTS. EXPERIMENT.



TAKING CARE OF TEETH. EXPERIMENT.

 Experiment shows what 

happens to teeth if 

children drink too many 

fizzy drinks such as coca-

cola.



REVISION OF BODY ORGANS



AFTER SCHOOL ACTIVITIES


