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ПОЛОЖЕННЯ 

про організацію факультативних занять 

в Чернівецькому медичному фаховому коледжі 

 

1. Організація освітнього процесу в Чернівецькому медичному фаховому 

коледжі регламентується Положенням про організацію освітнього процесу в 

Чернівецькому медичному фаховому коледжі. Основними формами організації 

освітнього процесу у закладах вищої передфахової освіти є: навчальні заняття, 

індивідуальні заняття, факультативні заняття, практична підготовка і 

контрольні заходи. 

2. Положення про організацію факультативних занять зі здобувачами 

освіти коледжу є внутрішнім підзаконним нормативним актом, який 

спрямований на забезпечення якості освітніх послуг. 

3. Навчальна частина планує розподіл годин на тиждень за курсами та 

семестрами, у якому вказується кількість годин на факультативні заняття з 

дисциплін. 

4. Факультативні заняття проводяться у позанавчальний час за окремим 

графіком. 

5. Факультативні заняття проводяться згідно з програмою факультативу,  

що містить у собі пояснювальну записку, де відбито мету й завдання курсу; 

тематику занять; календарний план занять; перелік знань, умінь і навичок, які 

здобувачі освіти повинні дістати на заняттях; список літератури, 

рекомендованої здобувачам освіти. 

6. Проведення факультативних занять фіксується в журналах обліку 

факультативних занять. Викладач, який проводить факультативні заняття, 

зобов’язаний регулярно заповнювати журнал факультативів, нотуючи в ньому 

дату, тему заняття, відвідування здобувачів освіти. 

7. Призначення(спрямування змісту) факультативних занять: розвиток 

творчих здібностей здобувачів освіти відповідно до їхніх пізнавальних 

інтересів; орієнтація на формування здатності особи до самовизначення, на 

підготовку  здобувачів освіти до активної інтелектуальної праці; реалізація ідей 

загального, інтелектуального та морально-етичного розвитку особистості; 

сприяння глибшому ознайомленню з однією або кількома дисциплінами 

освітньої галузі; створення оптимальних умов для роботи з інтелектуально та 

творчо обдарованими здобувачами освіти.  

8. Факультативні заняття передбачають поглиблене вивчення навчальних 

дисциплін на основі обов’язкових курсів. 

9. Особливостями факультативних курсів є: добровільність вибору їх 

здобувачами освіти; оригінальність змісту, вихід за межі тематики навчальних 

дисциплін інваріантної складової; використання активних форм і методів 

навчальної діяльності; відсутність оцінювання навчальних досягнень 

здобувачів освіти у балах. 

10. Здобувачі освіти обирають факультативний курс відповідно до своїх 

інтересів. 



11.Викладач добирає найбільш актуальні теми та оптимальні види 

діяльності здобувачів освіти, пропонуючи засоби розвитку мислення, пам’яті, 

уявлення, індивідуальних здібностей. Викладач при організації та проведенні 

факультативного заняття з метою мотивації навчально-пізнавальної діяльності 

здобувачів освіти раціонально вибирає форми організації факультативного 

заняття (лекція, семінар, практикум, екскурсія, лабораторна робота тощо) та 

наповнює його змістом (вибір навчального матеріалу, реалізація дидактичних 

принципів, забезпечення зворотного зв'язку, корекція знань, розвиток 

самостійності та творчого мислення здобувачів освіти, формування в них 

дослідницьких умінь і навичок). 

12.Можливе запрошення для ведення факультативів фахівців з інших 

закладів вищої/фахової передвищої освіти, наукових інститутів. 

13. Результативністю факультативного заняття є поглиблення знань 

здобувачів освіти з основного курсу навчальної дисципліни, розширення 

світогляду та інформованості здобувачів освіти з питань сучасних наукових 

досягнень; засвоєння наукових ідей, принципів та алгоритмів, законів, 

закономірностей; формування навичок самостійної праці; набуття знань про 

оточуючий світ; формування стійкого інтересу до науки, що вивчається на 

факультативі, активної життєвої позиції; реалізація комплексу аспектів 

виховання особистості - розумового, морального, естетичного, фізичного, 

трудового. 


