
Інтегрований підхід у викладанні навчальної 

дисципліни «Cambridge Science”в закладах загальної 

освіти України.   

 

 
 

Як зробити так, щоб діти в школі розуміли важливість 

досягнень фізиків, хіміків, біологів? Як запалити їхню 

цікавість до цього, як розвинути компетенції у природничих 

науках? Ось кілька порад, реалізувати які можна в кожній 

школі, і це значно підвищить мотивацію учнів до вивчення 

природничих предметів та ефективність їхнього навчання 

іноземною мовою. 

 

Уроки Cambridge Science дають можливість розвивати 

креативність по-різному. Уроки допомагають розвивати 

життєву допитливість про світ навколо них, дає 

можливість шукати наукові пояснення явищам, які нас 

оточують. 

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. 



Цей підхід забезпечує їх знаннями і навичками, які їм 

необхідні на наступних етапах вивчення. Учні постійно 

інформовані, розглядаючи проблемні питання та різні виклики 

з нашим довкіллям. 

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. 

 
 

 

 

 



 

Все, що пов'язано з життям на Землі, є частиною біології, яка і займається 

вивченням життя. Навіщо потрібна біологія? Ця наука має безліч аспектів 

людського існування, є величезна кількість професій, які мають відношення до цієї 

фундаментальної науки. Біологічна наука - одна з найширших і найбільш важливих 

напрямків в світі на сьогоднішній день. Біологія охоплює всі, починаючи від 

молекулярного дослідження життєвих процесів аж до вивчення тварин і рослин.   

Охорона здоров'я, медицина, навколишнє середовище, освіта, біотехнології, 

криміналістика, політика і багато інших професій може бути пов’язаних з біологією. 

Біологію потрібно вивчати, щоб ставити запитання, робити зауваження, оцінювати 

докази і вирішувати проблеми. 

 Біологи дізнаються, як живі істоти взаємодіють один з одним, як розвиваються і з 

чого складаються. Вони вивчають природну історію, еволюцію і питання захисту 

рідкісних видів тварин і рослин, а також займаються дослідженнями взаємодій 

живих організмів зі світлом, навколишнім середовищем і один з одним. 

 Біологія потрібна дітям. Кожна людина хоче бути здоровою. Але, зберегти власне 

здоров'я складно без елементарних знань біології. Наприклад, багато молодих 

людей вдаються до різних дієт, які допомагають скинути зайву вагу. Ці дієти є в 

різних журналах. Але ці люди навіть не підозрюють, що досить мати елементарні  

знання про функціонування живих істот, які допомагають зберегти своє здоров'я. 

Найчастіше, люди сліпо вірять журналам і завдають великої шкоди своєму 

організму.  

Ця наука потрібна дітям! Кожна людина повинна правильно розуміти навколишню 

природу і власний організм. Головною метою біології є формування біологічної 



культури у людини, розвиток в учнів уявлень про живі 

організми, їх взаємодії з навколишньою природою, про 

різноманіття видів, про всі закономірності розвитку живі 

істоти; розуміння учнями важливості знань про розвиток 

живих істот їх значенні в людському світі.  

Завдяки сучасним технологіям в кабінетах Science, у дітей 

формується допитливість і проявляється інтерес до науки, 

вони намагаються заглиблюватися в неї під час 

експериментів і вивчення нової теми. Наприклад, біологію, 

можна вивчати за допомогою Doctor Binocs відео. При 

правильній постановці викладання цього предмета в школі, 

у дітей формується необхідний матеріалістичний світогляд, 

яке відіграє важливу роль в сучасному світі. Серед всіх 

природничо-наукових дисциплін саме цей предмет займає 

одне з перших місць! Завдяки цій науці у сучасних дітей 

формується правильне розуміння життя, яке необхідно 

берегти. Діти розуміють, що землю і живі істоти потрібно 

охороняти будь-якими засобами і методами.  

 Без знань з біології неможливо мислити з екологічної точки 

зору, не можна зрозуміти суть наукових статей на природні 

тематики. Біологічні знання вважають основними 

початкового етапу життя і її збереження. Виживання 

системи живих істот, які допомагають розвитку людства, 

можливо лише в тоді, коли кожна людина буде біологічно 

освіченою. Все, що пов'язано з життям на Землі, є 

частиною біології, яка і займається вивченням життя.  

 Ця наука відіграє важливу роль і  є величезна кількість 

професій пов’язаних з цією наукою.Навіщо потрібна 

біологія? Біологічні науки - одне з найширших і найбільш 

важливих напрямків в світі на сьогоднішній день.  

 Багато людей працює в екзотичних місцях по всьому світу, 

і  вони можуть допомогти виявити та знайти практичне 

застосування для вирішення проблем. Вони розвивають 

кампанії громадського охорони здоров'я для боротьби з 

туберкульозом, СНІДом, раком і хворобами серця. Їх 

завданням є також запобігання поширенню рідкісних, 

невиліковних хвороб, таких як вірус Ебола.  

На уроках  Science з розділу біології діти вивчають 

теми такі як “Body organs”, “The heart”,”Heartbeat and 

pulse”, The lungs and breathing”, “The digestive 

system”, “What does the kidneys do?”, “What does the 

brain do?” тощо. Завжди улюбленою частиною учнів є 

практична частина курсу – експерименти. Наприклад, 

 

 

 



вимірювання пульсу після виконання різних вправ та обговорення 

результатів дослідів з однокласниками. 

Другий розділ Science є хімія. 

 Знання з хімії знадобляться в житті кожної людини.  Знаючи 

інформацію про речовини, діти, наприклад,  легко очистять 

чайник від накипу, а плиту від жиру, зможуть досліджувати 

продукти харчування і  робити власний вибір щодо їх 

споживання. А навички роботи з реактивами допоможуть 

уникнути хімічних небезпек.   

 Хімія важлива , тому що все зроблено з хімічних речовин , але є багато 

інших причин , чому хімія є великою частиною повсякденного життя і чому 

кожен повинен зрозуміти основну хімію.   

Ми хімічні істоти 

Багато біології та анатомії і фізіології курси починаються з хімією. Більше 

, ніж просто поживні речовини, ліки і отрути, все ми робимо , це хімічна 

речовина. Геологія теж: чому ми носимо алмази , а не карбонат кальцію на 

пальцях? 

Значення хімії в життя 

 Багато речей  в навколишньому середовищу зроблені з хімічних 

речовин. Багато речей , які ми спостерігаємо в світі зроблені завдяки 

хімічним впливам. Хімія є досить складною дисципліною, що вимагає від 

дитини таких навичок, як уміння концентруватися, аналітично мислити, 

цілісно сприймати досліджуване явище, самостійно робити висновки, брати 

на себе відповідальність за безпеку оточуючих. При цьому хімія повинна 

стати улюбленим предметом для тих, хто мріє реалізувати себе в наступних 

галузях: медицина, екологія фармакологія, біологія, ветеринарія, агрономія, 

технологія і харчова промисловість, косметична індустрія, криміналістика і 

багато інших. 

У побуті також знадобляться знання з хімії. Елементарні відомості, 

почерпнуті з уроків хімії, допоможуть дітям у майбутньому у вирішенні 

різних питань. 

https://www.greelane.com/uk/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/what-is-a-chemical-604316/


Старшокласники на уроках хімії готуються 

увійти в доросле життя і реалізувати себе в 

певній професії. Практично кожна діяльність 

сучасних людей пов'язана з хімією. Хімія - це 

надзвичайна наука, яку кожному слід осягнути! 

Хімічне 

обладнання, реактиви та мультимедійна 

техніка допомагають зробити уроки 

інтерактивними. Так, вчи методи викладання, 

та  обсяг знань, які діти отримують,  

лише росте. 

Хімія – наука, яка вимагає точних знань. Треба 

розуміти, як складати формули чи писати 

рівняння хімічних реакцій. Тому навчальний 

матеріал максимально унаочнює і 

систематизує. Малюнки, відеоролики, схеми 

допомагають подавати матеріал яскраво та 

нестандартно.. 

Активність учнів вражає! Уважні погляди, 

підняті руки і величезне прагнення відповідати 

– це варте того, щоб вечорами створювати 

нові й нові розробки мультимедійних уроків”. 

Особливу увагу  приділяємо  практичному 

застосуванню хімічних знань,  разом з 

іншими педагогами працюємо над 

побудовою міжпредметних зв’язків. 

Наприклад, працюючи над проектом з екології,  

класу досліджували енергозбережувальні 

лампочки, до складу яких входить ртуть, 

досліджуючи врожайність ґрунтів у межах 

проекту з біології, у хімічній лабораторії 

визначали pH зразків ґрунту. 

Хімію згадують і на уроках основ здоровʼя, 

фізики і навіть історії. Учні можуть 

обґрунтувати деякі історичні факти з точки 

зору хіміка, пояснити, як правильно діяти під 

час хімічних небезпек”. 

Учні знайомляться з онлайн-програмами та 

випробовують їх, створюють власні презентації 

з хімії. На уроках виконують вправи за 

допомогою застосування  LearningApps. 
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Третій розділ Science є фізика. Учні вивчають “Measuring motion”, “All about 

movement”, “Speed”, “Sound”, “Light”,”Magnetism”тощо. 

 

Навіщо потрібна фізика  
Сьогодні фізика має надзвичайно високий авторитет серед інших наук, який 

значною мірою зумовлений науково-технічним та інформаційно-

комунікаційним прогресом. 

Щоб дати відповідь на запитання – що дала фізика людству, достатньо 

подивитися навколо. Завдяки відкриттям у галузі електрики люди 

користуються освітленням, життя стало легшим і комфортнішим, 

послуговуючись численними електроприладами. 

Дослідження фізиками електричних розрядів привело до відкриття 

радіозв’язку, винайдення мобільних телефонів, розвитку інформаційно-

комунікаційних технологій. 

Саме завдяки фізичним дослідженням в усьому світі користуються 

Інтернетом та іншими мережевими технологіями. 

Колись вчені були впевнені в тому, що апарати, важчі за повітря, літати не 

можуть. Але брати Монгольф’єр, винахідники повітряної кулі, а за ними і 

брати Райт, які створили перший літак, довели хибність цих тверджень. 

Завдяки відкриттю Ісааком Ньютоном закону всесвітнього тяжіння люди 

можуть розрахувати силу, необхідну для виведення космічних апаратів на 

орбіту Землі. Знання законів небесної механіки дозволяє запускати із Землі 

автоматичні міжпланетні станції, які успішно досягають інших планет, 

долаючи мільйони кілометрів і точно потрапляють до цілі. 

Погляньте на все те, що Вас оточує – виробництво всіх навколишніх 

предметів було б неможливим без досягнень у сфері фізики. І саме фізика у 

сьогоденні вказує на рівень розвитку людства загалом. 

У наші дні існує інтеграція природничого наукового знання, яка 

проявляється у багатьох формах і стає найбільш вираженою тенденцією його 

розвитку. Все більшою мірою вона проявляється і у взаємодії природничих 

наук з науками гуманітарними. 

Доказом цьому є висунення на передній план сучасної науки принципів 

системності, самоорганізації і глобального еволюціонізму, що відкривають 

можливість об'єднання найрізноманітніших наукових знань у цілісну і 



послідовну систему, що об'єднується загальними закономірностями еволюції 

об'єктів різної природи. 

Однак, сучасні підходи до класифікації природничих наук дають підстави 

поділити природничі науки на: 

• фізико-технічні і математичні (математика, інформатика, механіка, 

фізика і астрономія); 

• хімічні і біологічні науки (хімія, біологія, екологія); 

• науки про землю (геологія, географія, геофізика); 

• аграрні науки (ґрунтознавство, рослинництво, зоотехнія, ветеринарна 

медицина); 

• медичні науки (медицина). 

 

 
Вивчаємо Science із задоволенням 



Сучасні діти. Які вони? Знайомлячись з новинками 

досліджень в освіті “Теорія поколінь”, сьогоднішні учні є 

дітьми покоління Z. Їх ще називають “цифровими 

аборигенами”, 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  роботі намагаємося 

дослухатися до порад фахівців, щоб навчання для дітей було 

цікавим, необтяжливим та в задоволення”. 

 

 

 

 


