ВІДГУКИ СТУДЕНТІВ ПРО СПІВПРАЦЮ З ВИКЛАДАЧАМИ
КОЛЕДЖУ
Відгук студентки Олександрійського
педагогічного фахового коледжу імені
В.О. Сухомлинського, група 210,
спеціальність 012 Дошкільна освіта
Рафікової Анастасії.
Я
студентка
Олександрійського
педагогічного фахового коледжу імені
В. О. Сухомлинського, вступила саме
сюди, тому що моєю ціллю було отримати
якісну педагогічну освіту. З перших днів
навчання я полюбила цей заклад за те як
чітко організований навчальний процес і як
зручно поєднувати його з іншими сферами
свого життя. Особливу увагу хочу звернути
на
кваліфікованих
та
професійних
викладачів, які люблять свою професію та знають свою справу, їхній рівень
викладання дозволяє передавати нам цінні знання як можна доступніше.
Тому за цей не довгий період навчання я вже багато чому навчилася і можу
застосовувати у практиці з дітьми.
Навчання за освітньо-професійною програмою за освітнім ступенем
«фаховий молодший бакалавр» спеціальності 012 Дошкільна освіта є
результативним, забезпечує сформування як загальних, так і спеціальних
компетентностей.
Положення про освітньо-професійну програму в Олександрійському
педагогічному фаховому коледжі імені В.О. Сухомлинського допомагає,
всебічно розкриває особливості, показує зв’язки, розкриває наші права та
обов’язки.
А також мені дуже імпонує співпраця з
такими викладачами: Слободніченко А.І.,
Сагайдак О.А., Мендіковська Л.І., Тарасенко
О.В., Кучеренко В.О., Орденко І.М., Бикова
О.О., Олійник І.Г.
Особливою частиною навчання є
практика, яка проходить в ЗДО. Це цінний
досвід і чудова можливість застосувати свої
вміння та навички і зрозуміти, що потрібно
вдосконалити. Ми вчимося працювати з
дітьми, з колективом, а найголовніше
отримуємо там невичерпний багаж знань, не
просто в теорії, а на практиці, що допоможе
ефективно застосовувати їх в майбутньому.
А також, для мене, плюсом цього закладу
є подальші перспективи працевлаштування.
Адже він має гарну репутацію та готує

хороших спеціалістів.
Отже, обрати саме цей навчальний заклад було правильним рішенням і я з
упевненістю можу рекомендувати його майбутнім студентам, які бачать себе
в професії вихователя чи педагога.

Відгук про освітньо-професійну програму
за освітньо-професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр»
для спеціальності «Дошкільна освіта» (на основі БЗСО)
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Демешко Анастасії Романівни
Мета ОПП чітко сформульована та її
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застосовувати на практиці для розв’язання проблем та вирішення завдань у
процесі навчання, виховання та розвитку дітей раннього та дошкільного віку.
Система навчання і практики ефективна, цілі визначені й оприлюднені.
Освітня програма характеризується комплексністю та невизначеністю
умов, що забезпечує можливість продовжувати безперервну освіту з широким
спектром працевлаштування в різні заклади дошкільної освіти на посаду
вчителя із дошкільного виховання (вихователя), або інструктора фізкультури
в ЗДО, чи асистента вихователя ЗДО з інклюзивним навчанням, або ж
сімейного вихователя (гувернера).
Імпонує співпраця з такими викладачами: Орденко І.М., Борищук Т.В.,
Рудак

Л.Г.,

Коваленко

Летучою

Л.П.,

Мендіковською

Л.І.,

Новіковою

О.В.,

Н.Є., Шмаковою М.М., Демченком А.О., Гармашем О.М.,

Богуном В.І., Ільченко С.В. Методи та форми роботи, які використовують
викладачі, якісно, результативно готують нас до практики та самостійної
роботи.

Відгук про освітньо-професійну програму
за освітньо-професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр»
для спеціальності «Дошкільна освіта» (на основі ПЗСО)
студентки 110 групи
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Нестеренко Таміли Сергіївни
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.
Реалізація мети ОПП допоможе стати мені висококваліфікованим спеціалістом.
Ми – партнери спільної справи. Імпонує співпраця із такими викладачами:
Биковою О.О., Слободніченко А.І., Шмаковою М.М., Гречаною Л.І., Сагайдак О.А.,
Демченком А.О. Методи та форми роботи, які використовують викладачі, якісно
готують нас до опанування обраної професії. Проходження практики підтвердило,
що рівень компетентностей достатній для виконання її завдань.
Багато співпрацюємо з вихователями ЗДО. Саме під час проходження
педагогічної практики розвиваються наші практичні вміння, професійна культура,
творче мислення, індивідуальний стиль професійної діяльності, надається
можливість усвідомити закономірності та принципи навчання і виховання.

