
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ 2022 РОКУ,  

ЯКІ НАВЧАЛИСЯ ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ 

ПРОГРАМОЮ «ДОШКІЛЬНА ОСВІТА» 
 

Випускники 2022 року Олександрійського педагогічного фахового 

коледжу імені В.О. Сухомлинського забезпечили такі заклади дошкільної 

освіти кваліфікованими фахівцями:  

- Тетяна Берещенко, Ірина Романенко, КЗДО «Зернятко» 

Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області;  

- Юлія Високолян, КЗ «Компаніївський ЗДО» № 1 «Пролісок» 

Компаніївської селищної ради Кіровоградської області;  

- Наталія Гаркуша, СЗДО (ясла-садок) № 16 компенсуючого типу 

Олеканадрійської міської ради Кіровоградської ради;  

- Оксана Сидорчук, Світлана Жежель, ЗДО (ясла-садок) № 25 

Олександрійської міської ради Кіровоградської області;  

- Оксана Нестерова, Косівський ЗДО «Сонечко» Приютівської селищної 

ради Олександрійського району Кіровоградської області;  

- Катерина Пацай, ЗДО (ясла-садок) № 42 Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області; 

- Олена Пікінер, КЗ «ДНЗ (ясла-садок) № 9 «Жар-птиця» Кам'янської 

міської ради Дніпропетровської області;  

- Ангеліна Цибульська, КЗ «Новомиколаївський ЗДО «Малятко»» 

Кетрисанівської сільської ради Кіровоградської області.  
 

ВІДГУКИ ВИПУСКНИКІВ,  

ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ В ЗДО ПРО НАВЧАННЯ  

ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ  

«ДОШКІЛЬНА ОСВІТА» 
 

Оксана Нестерова. Щиро вдячна педагогічному 

коледжу, який надав можливість здобути якісну освіту за 

спеціальності 012 Дошкільна освіта та додаткових 

спеціалізацій «Сімейний вихователь», «Асистент 

вихователя закладу дошкільної освіти з інклюзивним 

навчанням». Сформовані 

компетентності стали надійним 

підґрунтям для успішного виконання 

професійних завдань.  

Ангеліна Цибульська. Навчання в 

Олександрійському педагогічному фаховому  коледжі 

імені В.О. Сухомлинського стало доброю традицією 

нашої сім’ї, у ньому гуманна особлива атмосфера, 

висококваліфікований викладацький склад, 

партнерські взаємовідносини. Ми змогли збагатити 



теоретичну базу знань, активізувати практичний досвід, отримати потужну 

мотивацію для реалізації себе в обраній професії.  

 Катерина Пацай. Навчання в педагогічному 

коледжі озброїло нас знаннями а галузі дошкільної 

педагогіки, психології, методик дошкільної освіти. 

Вони базуються на практичному досвіді. Сформовані 

компетентності розкривають можливості для 

професійного розвитку та вдосконалення. Додаткові 

компетентності, здобуті під час вивчення дисциплін з 

додаткової спеціалізації «Асистент вихователя 

закладу дошкільної освіти з інклюзивним навчанням», 

роблять нас конкурентоздатними на ринку праці. Дякуємо за співпрацю та віру 

в майбутнє дошкільної освіти. 
 

ДОСВІД ВИПУСКНИКІВ 
Тетяна Берещенко,  

КЗДО «Зернятко» Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області 

 

 

 



Оксана Нестерова, 

Косівський ЗДО «Сонечко» Приютівської селищної ради 

Олександрійського району Кіровоградської області 

 

 

 
 

 



Ірина Романенко, 

КЗДО «Зернятко» Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області 

 

 

 

 


