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Олександрійський педагогічний фаховий коледж імені В.О. Сухомлинського має
чітко сформульовану мету освітніх програм, а саме:
✓

забезпечити якісну підготовку компетентного фахівця закладу дошкільної освіти,

що має чітко окреслену систему цінностей, інноваційне мислення, потужну мотивацію
до продовження навчання, реалізації себе у професійному полі;
✓

здатність результативно діяти, ефективно вирішувати типові спеціалізовані

завдання та практичні проблеми, які виникають у процесі навчання, виховання і
розвитку дітей раннього та передшкільного віку й у галузі дошкільної освіти в цілому,
що передбачає застосування загальних психолого-педагогічних теорій і фахових
методик

та

характеризується

комплексністю

умов,

з

широким

спектром

працевлаштування.
Впевнена, що саме в цьому закладі освіти я отримаю всі необхідні знання, адже
коледж забезпечений висококваліфікованими спеціалістами з усіх навчальних
дисциплін, які вивчають студенти.
В фаховому коледжі є можливість обрати додаткову спеціалізацію. Я вибрала
спеціалізацію «Асистент вихователя закладу освіти з інклюзивним навчанням» цілком
свідомо, бо хочу набути досвіду роботи з дітьми із різними нозологіями. Впевнена, що
отримаю професійні компетенції для успішного здійснення педагогічної діяльності
вихователя закладу дошкільної освіти.
Коледж тісно співпрацює з вихователями закладів дошкільної освіти. Під час
проходження різних видів практики – навчальних і виробничих – ми вчимося працювати
з дітьми. Педагогічна практика, яка є обов’язковим видом діяльності коледжу, дає
можливість отримати перший досвід роботи з дошкільниками, дарує незабутні
враження від спілкування з найменшими вихованцями, від знайомства та співпраці з
колективом, дає можливість набути досвід у вихователів-професіоналів. Під час

практики отримуємо багато корисних порад, цінних рекомендацій. Завдяки такій
співпраці відчувається партнерство та підтримка.
Отже, я задоволена, що навчаюсь саме в Олександрійському педагогічному
фаховому коледжі імені В.О. Сухомлинського, бо в цьому закладі освіти
допоможуть стати висококваліфікованим спеціалістом.
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Метою освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта» є підготовка
кваліфікованих фахівців, здатних розв’язувати складні завдання дошкільної
освіти, що потребують досліджень та інновацій.
Я свідомо обрала Олександрійський педагогічний фаховий коледж імені
В.О. Сухомлинського, бо вважаю, що навчаючись саме у цьому закладі, зможу
стати кваліфікованим спеціалістом.
Навчання за спеціальністю 012 Дошкільна освіта в Олександрійському
педагогічному фаховому коледжі імені В.О. Сухомлинського – це сучасна освіта,
яка передбачає введення інноваційних та актуальних дисциплін, використання
новітнього обладнання.
Дошкільна освіта – спеціальність, важливість якої вже усвідомлена
суспільством, вона не просто перспективна, а й стратегічно необхідна. Студенти,
які оволодівають професійною кваліфікацією вихователь закладу дошкільної
освіти, можуть бути впевнені в тому, що завжди матимуть місце роботи, повагу
людей і любов дітей.
Олександрійський педагогічний фаховий коледж імені В.О. Сухомлинського
тісно співпрацює з дошкільними закладами, що дає змогу пройти навчальну
практику. Це дає можливість зануритися в освітній процес дошкільного закладу,
побачити роботу спеціалістів і відчути себе у цій справі, практично застосувати
отримані знання, реалізувати творчі проєкти, випробовувати різні підходи до
виконання професійних завдань.

