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РЕФЕРАТ

У магістерській роботі охарактеризовано сучасну систему дошкільної
освіти України, розглянуто типологію дошкільних навчальних закладів.
Проведено теоретичний аналіз дошкільних навчальних закладів в системі
національної освіти.Висвітлено методологічні засади організації 
функціонування дошкільного навчального закладу. Подана характеристика
управлінських аспектів діяльності дошкільного навчального закладу.
Визначено напрямки розвитку та модернізації системи дошкільної освіти в
Україні. Розкрито питання прикладного інформаційного компоненту роботи
дошкільного навчального закладу, особливості його 
функціонування.Охарактеризовано механізм організації управління дошкільним
навчальним закладом. Визначено критерії ефективного функціонування 
дошкільного навчального закладу. Запропонована характеристика діяльності 
Дошкільного навчального закладу No 33 Кременчуцької міської ради 
Полтавської області.Запропоновані рекомендації щодо оптимізації управління 
дошкільним навчальним закладом. Запропоновані рекомендації щодо
оптимізації управління дошкільним навчальним закладом.

Ключові слова: дошкільний навчальний заклад, освіта, Україна, дитина,
управління, батьки, вихователь.

The master's thesis describes the modern system of preschool education in
Ukraine, examines the typology of pre-school educational institutions. A
theoretical analysis of preschool educational institutions in the system of national
education was conducted. The methodological principles of the organization of
functioning of a preschool educational institution are highlighted. The description
of the administrative aspects of the activity of a preschool educational institution is
given. The directions of development and modernization of the system of
preschool education in Ukraine are determined. The questions of the applied
informational component of the work of the preschool educational institution,
features of its functioning are revealed. The mechanism of organization of
management of preschool educational institution is characterized. The criteria of
effective functioning of preschool educational institutions are determined. The
proposed characteristic of the activity of preschool educational institution No 33 of
the Kremenchug city council of the Poltava region. Recommendations on
optimization of management of preschool educational institutions are offered.
Recommendations on optimization of management of preschool educational
institutions are offered.

Keywords: preschool educational institution, education, Ukraine, child,
management, parents, education.


