
ВІДГУКИ СТУДЕНТІВ  ПРО МЕТУ ОСВІТНЬО-

ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 
Відгук про освітньо-професійну програму  

за освітньо-професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр»  

для спеціальності «Дошкільна освіта» (на основі БЗСО) 
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Олександрійського педагогічного фахового коледжу 

 імені В.О. Сухомлинського 

Рупатовської Ірини Юріївни 

 
Метою освітньо-професійної 

програми «Дошкільна освіта» є підготовка 

фахівців до розвитку, навчання і виховання 

дітей раннього і дошкільного віку в 

закладах системи освіти і сім’ї, здатних 

розв’язувати складні спеціалізовані 

завдання, що характеризуються 

комплексністю умов із застосовуванням 

теорії, технологій і методик дошкільної 

освіти.  

Навчаючись за освітньо-

професійною програмою, опановую 

спеціальність «Вчитель дошкільного 

виховання з додатковою кваліфікацією 

«Асистент вихователя». Свідомо обрала 

для реалізації своєї мрії саме Олександрійський педагогічний фаховий коледж. 

Вважаю, що професійний підхід до справи навчання та виховання студентів, 

високий рівень організації та методичного супроводу, який створюють  

викладачі коледжу, дасть мені можливість стати висококваліфікованим 

спеціалістом у системі дошкільної освіти. 

 Навчальний процес у коледжі побудований так, що студенти не лише 

здобувають теоретичні знання з різних дисциплін, визначених навчальним 

планом, а ще й мають можливість пройти навчальну та виробничу практику. 

Коледж тісно співпрацює з дошкільними освітніми закладами, а відтак, є 

реальна можливість ще під час навчання відчути себе частинкою партнерської 

команди. 



 Ще однією важливою перевагою саме цього навчального закладу є те, 

що він надає освітні послуги, які користуються попитом на ринку праці. А 

тому перспективи працевлаштування чітко окреслені. 

  



Відгук про освітньо-професійну програму  

за освітньо-професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр»  

для спеціальності «Дошкільна освіта» (на основі БЗСО) 

студентки 10 групи  

Олександрійського педагогічного фахового коледжу  

імені В.О. Сухомлинського 

Демешко Анастасії Романівни 
 

Мета ОПП чітко сформульована та її 

реалізація допоможе мені стати 

висококваліфікованим спеціалістом зі 

сформованими інтегральними, 

загальними та спеціальними 

компетентностями. Впевнена, що після 

завершення навчання в коледжі, буду 

здатною до професійної педагогічної 

діяльності, а отримані знання з 

загальних психолого-педагогічних 

теорій і фахових методик зможу 

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). 

 

 

 



Відгук про освітньо-професійну програму  
за освітньо-професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр»  

для спеціальності «Дошкільна освіта» (на основі ПЗСО) 

студентки 110 групи  

Олександрійського педагогічного фахового коледжу  

імені В.О. Сухомлинського 

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. 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.  

  

 


