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Інтеграція змісту декількох предметів формує цілісні знання, об’єднує спільною метою в межах 

уроку, допомагає поєднати дітей, які віддають переваги різним наукам і бувають пасивними на 

звичайних уроках. 

Суть такого навчання ґрунтується на виявленні в різних навчальних предметах однотипних 

елементів і поєднанні їх у якісно нову цілісність із метою створення загального образу світу. Мета 

використання такого навчання – створення оптимальних умов для розвитку та самореалізації учнів 

шляхом формування цілісних знань із теми. 

Інтегральна технологія у навчанні реалізується такими шляхами: встановлення зв’язків між 

навчальними предметами; впровадження у навчально-виховний процес інтегрованих 

занять; включення у навчальні плани інтегрованих курсів, як обов’язкових, так і за 

вибором; проведення міжпредметних позакласних заходів. 

На  практиці інтегральна технологія відображена в уроках: уроки з використанням міжпредметних 

зв’язків, бінарні уроки і інтегровані уроки. 

Бінарний урок – нестандартна форма навчання з реалізації міжпредметних зв’язків. Це творчість 

двох педагогів, яка переростає у творчий процес учнів та формує в останніх креативну 

компетентність. 

Мета бінарного уроку – створити умови практичного застосування знань, навичок та вмінь і 

надати можливість учням побачити результативність своєї роботи. 

Бінарним урокам притаманні значні педагогічні можливості: учні одержують багатогранні знання 

про об’єкт вивчення, у них формуються вміння переносити знання з однієї галузі в іншу, 

стимулюється аналітико-синтетична діяльність, формуються уміння аналізувати і порівнювати 

складні процеси і явища навколишнього світу, що забезпечує формування цілісного сприйняття 

дійсності як передумови формування наукового  світогляду. Ефективність бінарних уроків залежить 

від дотримання таких педагогічних умов: правильного виділення міжпредметних багатопланових 

об’єктів за допомогою аналізу навчальних програм; раціонально організованої спільної роботи 

вчителів із підготовки уроку (вивчення літератури, взаємне консультування, складання спільного 

плану заняття, визначення глибини та об’єму розкриття навчального матеріалу, послідовності його 

вивчення, вибір методів та засобів навчання); узгодженості дій учителів та учнів під час уроку. 

Учитель повинен займати не більше половини часу уроку, решта повинно припадати на учнів. Ведуть 

такий урок два вчителі, рівновартісні на уроці; активізації пізнавальної діяльності школярів на всіх 

етапах уроку; урізноманітнення форм навчальної роботи та  забезпечення наступності між ними. 
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