Відгук про студентів 10 групи,
спеціальності 012 Дошкільна освіта про навчання за «Освітньопрофесійною програмою за освітньо-професійним ступенем «фаховий
молодший бакалавр» (на основі БЗСО)»
Якість освітнього процесу задовільняє запити та інтереси студентів. Мета
ОПП чітко сформульована та її реалізація допоможе студентам стати
висококваліфікованими спеціалістами зі сформованими інтегральними,
загальними
та
спеціальними
компетентностями.
По завершенню
Олександрійського
педагогічного
фахового
коледжу
імені
В. О. Сухомлинського вони будуть здатні до професійної педагогічної
діяльності, а отримані знання із загальних психолого-педагогічних теорій і
фахових методик зможуть 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).
Керівник групи: Анастасія СЛОБОДНІЧЕНКО

Відгук про студентів 20 групи,
спеціальності 012 Дошкільна освіта про навчання за «Освітньопрофесійною програмою за освітньо-професійним ступенем «фаховий
молодший бакалавр» (на основі БЗСО)»
На вибір майбутньої професії нами студентами 20 групи, вплинули яскраві
особистості вчителів початкової школи. Вони слугували для кожного з нас
уособленням високої моральності, захоплювали широтою і дієвістю інтересів,
сучасним світоглядом.
Та найбільше вражали їхній професіоналізм, педагогічна майстерність,
помножені на особисті якості: безмежну доброту, витримку, працелюбність і
наполегливість, уміння бачити в кожному з нас особистість, вміння
проектувати наше життя як людини-діяча, майбутнього сім’янина,
громадянина України. Як не дивно, всі вони були випускниками
Олександрійського педагогічного коледжу різних років. Тому серед багатьох
можливостей обрання професії ми обрали професію вчителя з дошкільного
виховання.
У педагогічній спільноті побутує легенда про те, як Бог наділив людей
професіями. Багато чоловіків і жінок поспішали до Всевишнього, щоб
отримати здібності гончарів, ткачів, художників, шевців. І щоб бути першими
в черзі, залишали своїх дітей на догляд молодій, вродливій дівчині. Всі
прохачі отримали від Бога бажане, а дівчина спізнилась, бо прийшла до
Всемогутнього з великою ватагою галасливих дітей. Поглянув Всевишній на
неї і сказав: «Бути тобі їм і матір’ю, і вихователем, і вчителем, і господарем
їхніх сердечок». Відтоді так і повелось, що всі професії від вчителя, а наша –
від Бога.
Керівник групи: Любов ГРЕЧАНА

