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Лисицька О. О.* 

БІНАРНІ УРОКИ ЯК ШЛЯХ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНТЕГРОВАНОГО 
НАВЧАННЯ 

У статті розкрито практичну цінність бінарних уроків, як одного 
з напрямів інтегрованого навчання, а також подано інформацію 
з досвіду роботи щодо проведення нестандартного, інтегрованого 
(бінарного) природничо-гуманітарного уроку-дослідження з географії та 
англійської мови за темою «Глобальні проблеми людства». 

Для сучасного етапу реформування освіти в Україні харак-
терним є вдосконалення змісту освіти, зростання обсягу необ-
хідної інформації і зменшення часу, відведеного для її засво-
єння. Сьогодні більш якісні знання можуть бути отримані на 
основі інтеграції гуманітарних, фундаментальних, спеціальних 
дисциплін та дисциплін комп’ютерного циклу. Ідея інтегро-
ваного навчання завжди актуальна, адже сприяє формуванню 
цілісної системи знань і вмінь учнів, розвитку їхніх креативних 
здібностей та потенційних можливостей.  

Завдання вчителя полягає передусім у тому, щоб макси-
мально активізувати внутрішні ресурси учнів. Для цього педаго-
гу потрібно знайти такі підходи, форми й способи організації 
навчання, які б апелювали до власного досвіду учня, активізу-
вали б його емоційну, інтелектуально-вольову, моральну сфе-
ри, підключали б до процесу пізнання. Саме тоді учень 
відчуватиме власну причетність до всього, що відбувається на 
уроці. Однією з таких форм навчання є бінарні уроки.  

Мета цієї статті – показати практичну цінність бінарних 
уроків як одного з напрямів інтегрованого навчання. 

На жаль, на сьогодні серед вчителів є такі, хто вважає 
бінарний урок «псевдонауковим методичним викрутасом». Але 
назвати бінарні уроки псевдонауковими – це означає показати 
свою необізнаність і методичну безграмотність. Бінарний урок – 
це урок, де проявляється творчість двох педагогів, яка пере-
ростає у творчість учнів. Вивчення будь-якої проблеми на межі 
двох наук – це завжди цікаво. Такий вид діяльності викликає 
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високу мотивацію, спонукає до творчого пошуку і захоплює 
учнів.  

До того ж, бінарні уроки в системі освіти – скоріше, 
виключення ніж правило. Їх проводять не часто, перш за все, 
як відкриті уроки. І це пояснюється тим, що їх важко узгодити 
з навчальною програмою двох, а тим паче, більшої кількості 
навчальних предметів. Звичайно бінарні уроки проводяться на 
основі творчого застосування матеріалу, і на таких уроках 
вирішуються цікаві, практично значущі і доступні учням про-
блеми міжособистісної взаємодії. Результати такої роботи мають 
практичну цінність. 

Бінарні уроки вимагають ґрунтовної підготовки як викла-
дачів, так і учнів – це ще одна причина щодо неможливості 
проводити їх часто. Але в той же час такий урок проводиться не 
заради зовнішнього ефекту, а для систематизації знань, форму-
вання переконань через поєднання предметів і є важливим 
етапом у формуванні світогляду учня, розвитку його мислення. 

Методологічне обґрунтування проблем інтеграції в на-
вчанні, інтегративних процесів у професійній освіті, інтеграції 
теоретичних і виробничих аспектів навчання у своїх роботах 
висвітлювали такі вітчизняні науковці як Н. Божко, Л. Вичоро-
ва, Т. Горзій, С. Гончаренко, О. Данилюк, О. Джулик, Л. Зелен-
ська, І. Козловська, М. Лазарєв, О. Сергєєв, О. Проказа, О. Сав-
ченко, Т. Усатенко, Е. Яворський та ін. 

Методику проведення бінарних занять досліджували С. Ба-
зиль, О. Бобир, О. Клевцова, М. Ковальчук, О. Красик, Г. Ли-
пак, О. Оробчук, В. Рекуненко. 

Доведено, що інтеграція виникла як явище фундамен-
тальних наук на фоні своєї протилежності – диференціації, 
а сам процес інтеграції близький до систематизації. Підтвер-
дженням цьому є погляди Н. Антонова та І. Козловської. Так, 
Н. Антонов вважає, що інтеграція – це процес взаємопроник-
нення, ущільнення, уніфікації знаннь, який проявляється через 
єдність з протилежним йому процесом розчленування, розмежу-
вання, диференціації [1, с.7]. І. Козловська визначає цей термін 
як «процес зближення й зв’язку наук, який діє поряд з проце-
сом диференціації, що являє собою вищу форму втілення між-
предметних зв'язків на якісно новому рівні навчання»  
[4, с. 32].  

У науковій літературі зустрічаються назви «інтегрований 
урок (заняття)» та «бінарний урок (бінарне заняття)», тож слід 
розрізняти ці поняття. Науковці визначають, що інтегрований 
урок (від лат. Integratio – поповнення) – тип уроку, у якому 
навколо однієї теми поєднано відомості різних навчальних 
предметів. Якщо урок містить короткі вкраплення відомостей 
з інших предметів, то в такому разі йдеться лише про між-
предметні зв’язки, застосування яких сприяє глибшому сприй-
манню й осмисленню матеріалу, розвиток ерудиції учнів. Бінар-
ний урок (від лат. binarius – подвійний) – різновид інтегровано-



 
ССККААРРББННИИЦЦЯЯ  ММЕЕТТООДДИИЧЧННИИХХ  ІІДДЕЕЙЙ 

 

 
ТАВРІЙСЬКИЙ ВІСНИК ОСВІТИ. – 2015. – № 2(50). – ЧАСТИНА І. 

 
233 

го уроку, що органічно поєднує вивчення двох предметів, 
наприклад, географії та іноземної мови, біології та хімії, біології 
та інформатики тощо [3]. Бінарне заняття – нестандартна 
форма навчання для реалізації міжпредметних зв'язків, заняття 
ведуть два викладачі, це творчість двох педагогів, що пере-
ростає у творчий процес у учнів [2]. 

Отже, єдина загальна риса бінарного та інтегрованого 
уроку – та, що це є заняття, яке побудоване на тісних між-
предметних зв’язках.  

Якщо інтегрований урок може проводити лише один 
вчитель (не виключається варіант – проводять два вчителі), 
використовуючи тісні між- предметні зв’язки, то бінарний урок – 
це заняття, яке однозначно проводять два вчителі [5]. 

Залежно від дидактичної мети інтегровані уроки поділяють 
на уроки вивчення нового матеріалу, уроки систематизації та 
узагальнення знань, комбіновані уроки.  

Методичними принципами інтеграції навчальних предметів 
в сучасній школі є: опора на знання з багатьох предметів; 
взаємозв'язок у змісті окремих дисциплін; зближення однорід-
них предметів тощо [7, с.36-37]. 

Для ефективного проведення інтегрованих (бінарних) 
уроків необхідно дотримуватися певних умов, а саме:  

 правильне визначення об’єкта вивчення, ретельний 
відбір змісту уроку;  

 високі професійні якості викладачів, що забезпечать 
творчу співпрацю викладачів і учнів при підготовці уроку; 

 включення самоосвіти учнів в навчальний процес;  
 використання методів проблемного навчання, проектної 

роботи, активізація розумової діяльності на всіх етапах уроку; 
 продумане поєднання індивідуальних і групових форм 

роботи;  
 обов’язкове врахування вікових психологічних особли-

востей учнів [6].  
Мета інтегрованих уроків – формування в учнів цілісного 

світогляду про навколишній світ, активізація їхньої пізнавальної 
діяльності; підвищення якості засвоєння навчального матеріа-
лу; створення творчої атмосфери в колективі учнів; виявлення 
здібностей учнів та їх особливостей; формування навичок 
самостійної роботи учнів із додатковою довідковою літературою, 
таблицями, опорними схемами; підвищення інтересу учнів до 
предмета; ефективна реалізація розвивально-виховної функції 
навчання. Відмінність інтегрованого уроку від традиційного 
в тому, що предметом вивчення (аналізу) на такому уроці 
виступають багатопланові об’єкти, інформація про сутність яких 
міститься в різних навчальних дисциплінах. 

Інтегровані уроки, у своїй більшості, мають оригінальну 
форму проведення, а це, безперечно, підвищує інтерес учнів. 
Уже сам факт присутності більше одного вчителя на уроці 
збуджує цікавість учнів. Крім цього, інтегровані уроки, прове-
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дені в нестандартному форматі (диспут, конференція, вистава, 
суд, аукціон та ін.) сприятимуть кращому запам’ятовуванню 
навчального матеріалу. 

У Херсонському вищому професійному комерційному учи-
лищі викладачі тісно спрівпрацюють, проводячи різні інте-
гровані уроки. Розкриємо шляхи реалізації інтегрованого на-
вчання на прикладі нестандартного, інтегрованого (бінарного) 
природничо-гуманітарного уроку-дослідження з географії та 
англійської мови з теми «Глобальні проблеми людства». Спи-
раючись на методичні розробки та власний педагогічний досвід 
здійснювали ґрунтовну підготовчу роботу до цього уроку за 
такими етапами:  

1. Визначення теми, цілей, завдань уроку, спільних для 
обох предметів та специфічних для кожного. 

2. Робота по розроблення плану-сценарію уроку, підго-
товка фактичного і дидактичного матеріалу та визначення 
ступеня участі кожного з учителів. 

3. Надання завдань творчим групам учнів та подальший 
контроль і корекція їх роботи. 

4. Контрольний огляд і корекція розроблених до уроку 
матеріалів. Створення мультимедійної презентації. 

5. Планування уроку в розкладі занять (дві академічні 
години). 

На цьому уроці були використані різні методи і прийоми 
навчання: розповідь з елементами бесіди, постановка проблем-
ного питання, проектна (дослідницька) робота учнів, робота 
з підручниками та контурними картами, рольова гра, хвилина 
поезії, музичний диктант; інтерактивні методи: асоціативний 
кущ, мікрофон, вправа «Займи позицію»; граматико-переклад-
ний, сугестивний, аудіовізуальний методи.  

Результат такої творчої роботи – це досягнення триєдиної 
мети уроку: навчальної – учні засвоїли поняття «глобальна 
проблема», поглибили та систематизували знання про гло-
бальні проблеми людства, сформували первинні знання про 
шляхи їх вирішення, навчилися оцінювати прояв глобальних 
проблем на території України; повторили і закріпили англо-
мовну лексику з даної теми; ознайомилися з новими словами 
й активно їх вживали під час уроку; розвивальної – учні вчи-
лися аналізувати, робити висновки, висловлювати і захищати 
власну думку, працювати з контурними картами; розвивали 
слухову та зорову диференціацію, мовленнєву реакцію, мовну 
здогадку, уміння переносити знання та навички в нову ситуацію 
на основі здійснення проблемно-пошукової діяльності; форму-
вали екологічне мислення, свідоме ставлення до людської 
діяльності і розуміння її наслідків; виховної – виховання любові 
та чуйного ставлення до природи і навколишнього середовища, 
розуміння важливості володіння іноземною мовою і потреби 
користування нею, як засобом спілкування для пропаганди 
дбайливого ставлення до навколишнього середовища стало 
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провідним напрямом уроку. 
На початку уроку мотивація навчальної діяльності була ці-

каво представлена у відеофрагменті через постановку про-
блемного питання «Чи є вихід?». 

Учні, об’єднані в чотири групи, досліджуючи одну з проб-
лем, підготували презентацію-загадку. Крім цього, члени груп 
двома мовами розкрили суть проблеми, причини її виникнення, 
прояв в Україні і запропонували шляхи щодо вирішення певної 
проблеми. Результати роботи протягом уроку записувались до 
узагальнювальної таблиці.   

Злагоджена робота викладачів-предметників створювала 
доброзичливу атмосферу і заохочувала учнів до плідної 
співпраці. 

На цьому уроці також були встановлені тісні міжпредметні 
зв’язки з іншими предметами: біологією, англійською мовою, 
українською літературою, історією України, екологією, техноло-
гією приготування їжі, товарознавством продовольчих товарів. 

А найцінніше, що було досягнуто на цьому уроці, це – 
максимальний прояв творчих здібностей учнів, їхньої креатив-
ності та індивідуальності.  

Таким чином було доведено, що інтегрований підхід у на-
вчанні сприяє розширенню соціально-пізнавального досвіду 
учнів у руслі поставлених учителем конкретних навчально-ви-
ховних завдань, інтенсивному розвитку учнів в аспекті вибраної 
тематики; формуванню інтересу до подій і явищ дійсності, 
вихованню особистості, розвиває загальнонавчальні навички 
дітей.  

Крім цього, бінарні уроки допомагають згуртувати 
педагогічний колектив, поставити перед учителями спільні 
завдання, виробити спільні дії і єдині вимоги та розширити 
кругозір і культуру учнів.  

Отже, можна виділити ряд суттєвих переваг бінарних 
уроків: 

 захоплююча і нестандартна форма проведення;  
 використання різних видів діяльності на уроці дає 

можливість учням підтримувати увагу на високому рівні, веде 
до осмислення і знаходження причинно-наслідкових зв'язків, до 
розвитку логічного мислення, комунікативних здібностей, ство-
рення умов для творчої самостійної роботи; 

 формування ключових життєвих та предметних ком-
петенцій учнів; 

 підвищення продуктивності уроку та рівня використання 
наочності на уроці; 

 установлення міжпредметних зв’язків; 
 індивідуалізація та диференціація навчання;  
 розвиток навичок комп’ютерного оформлення мате-

ріалу; 
 створення партнерських умов спілкування учнів 

з учителем та учнів між собою; 
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 зростання ролі учнів у пошуку й доборі необхідного 
матеріалу відповідно до теми і мети в різних джерелах: текстах 
художнього твору, бібліотечному фонді, періодичних виданнях, 
мережі Інтернет, електронних енциклопедіях, довідниках, 
бібліотеках, 

 комплексне формування знань учнів, оскільки окреме 
вивчення предметів не дає цілісного уявлення про об´єкт 
вивчення;  

 можливість творчої самореалізації вчителя та учнів 
у навчальному процесі. 

Варто зауважити, що при підготовці до інтегрованих уроків 
можуть виникати певні труднощі, але їх можна подолати, 
а деякі з них навіть трансформувати в переваги. 

Учні люблять такі уроки і завжди чекають на них. А це 
головне мірило того, що такі уроки потрібні, і вони – не данина 
моді, а необхідність сучасного освітнього простору. 

Підсумовуючи вищесказане, зазначимо, що бінарні уроки 
сприяють активізації пізнавальної діяльності учнів, активному, 
емоційному сприйняттю нових знань, розвитку творчого, 
самостійного та критичного мислення.  
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