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ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ  

В ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ  
У статті подано аналіз досліджень, які присвячено проблемі принципів навчання та принципів фа-

хової підготовки магістрів і фахівців для освітньої галузі. На основі проведеного аналізу виокремлено 
три групи принципів формування готовності магістрів до забезпечення якості освітнього процесу в 
закладі дошкільної освіти, а саме: методологічні і загальнодидактичні, спеціальні та специфічні. В коро-
ткій характеристиці деяких принципів використано педагогічні погляди В. Сухомлинського. 

Ключові  слова :  принципи, готовність магістрів, якість дошкільної освіти, освітній процес у за-
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Якість української освіти – актуальна пробле-ма сьогодення. Вона зумовлена передусім євроін-теграційними процесами. Цю проблему вирішити неможливо, розв’язуючи суперечності лише в од-ній освітній ланці, оскільки вона має комплекс-ний характер. Очевидним є взаємозв’язок якості вищої освіти і дошкільної, адже від якості підгото-вки кадрів у закладах вищої освіти залежить якість організації дошкільної освіти й зокрема освітнього процесу в закладах дошкільної освіти. Ефективне розв’язання сучасних педагогічних проблем уможливлюється завдяки використанню багатої спадщини педагогів минулого. Серед яск-равих педагогічних постатей ХХ століття найпомі-тнішою безсумнівно є постать педагога-гуманіста В. Сухомлинського. Серед його педагогічних ідей, правил, принципів, настанов євелика кількість таких, що не втратили своєї актуальності і в наш час. Різним аспектам проблеми підготовки фахів-ців для дошкільної ланки присвятили свої наукові пошуки Л. Артемова, Г. Бєлєнька, А. Богуш, І. Дич-ківська, Л. Зданевич, О. Листопад, Н. Маковецька, Т Поніманська, Т. Пономаренко, Т. Степанова та інші. Питання підготовки менеджерів освіти дос-ліджують В. Берека, Л. Задорожна-Княгницька, С. Калашнікова, В. Лунячек, О. Сакалюк, О. Сло-бодянюк, Н. Черненко та інші. Підготовка керівни-ків для закладів дошкільної освіти стала об’єктом наукових розвідок Г. Закорченної, Ю. Мани-люк,Т. Пономаренко, О. Усик, Р. Шаповала, А. Яцинік та інших. Дослідженням педагогічної спадщини В. Сухомлинського займаються Й. Гайда, Д. Герцюк, Н. Дічек, М. Мухін, Л. Милков, 

О. Поліщук, О. Сараєва, О. Сухомлинська, О. Рід-коус, Л. Хоружа, М. Чепіль та інші. Чільне місце в дослідженнях присвячених підготовці фахівців займає розробка принципів як вагомого складника концепції дослідження. Так, В. Берека, зважаючи на комплексність вивчення предметів управлінського циклу, прак-тичну спрямованість та діяльнісний підхід у реа-лізації змісту магістерської підготовки майбутніх менеджерів освіти, визначив послідовність засто-сування дидактичних принципів й обґрунтував їх актуальність. Учений виокремив дві групи прин-ципів магістерської підготовки – загальнопедаго-гічні (дидактичні) і специфічні, вдосконаливши й доопрацювавши їх зміст. У свою чергу, загально-педагогічні (дидактичні) принципи він об’єднав у дві групи: принципи навчання й принципи вихо-вання, Так, до принципів навчання В. Берека від-ніс: науковості, системності і послідовності, гума-нізації процесу навчання, цілісності, наочності, мотивації, активності особистості, індивідуаліза-ції навчання, практичної спрямованості. Серед принципів виховання виокремив: єдності свідо-мості і поведінки, наступності і систематичності, єдності педагогічних вимог, комплексного підхо-ду, ціннісного підходу, виховання в колективі, по-зитивної мотивації, позитивного наслідування, позитивної спрямованості. При цьому науковець акцентує увагу на тому, що вихідною позицією у визначенні та розробці означеної класифікації за-гальнопедагогічних принципів є принцип істориз-му, котрий уможливлює вивчення явища з точки зору його виникнення, етапів розвитку, сучасності і майбутнього [1, 129-130]. До специфічних  
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принципів підготовки майбутніх менеджерів  освіти Є. Берека відніс: історизму, об’єктивності, системного підходу, розвитку, комплексності, спрямованості на розвиток емоційно-ціннісної сфери особистості, спрямованості на розвиток діяльнісно-практичної сфери особистості, доціль-ності поєднання форм, методів та засобів навчан-ня й виховання відповідно до змісту і завдань ма-гістерської підготовки менеджерів освіти, варіа-тивності, соціальної спрямованості, цілісності, неперервності, міждисциплінарності, інтегратив-ності, забезпечення ефективних умов реалізації особистісно орієнтованих завдань магістерської підготовки менеджерів освіти, прогностичності [1, 134-135]. Л. Задорожна-Княгницька виділила методо-логічні, спеціальні і специфічні принципи деонто-логічної підготовки менеджерів освіти. До мето-дологічних принципів учена віднесла такі: систе-матичності і неперервності, діяльнісного підходу, системного підходу, оптимального поєднання теоретичного і практичного компонентів профе-сійної підготовки, діалогічності. В групу специфіч-них принципів, які обумовлені закономірностями деонтологічної підготовки менеджерів освіти та відображають її особливості, науковець виокре-мила: соціокультурні принципи; організаційні, які відповідають закономірності організації деонто-логічної підготовки; результативності деонтоло-гічної підготовки [3, 196-197]. Досліджуючи проблему професійної підготов-ки майбутніх вихователів до формування толера-нтності дітей у дошкільних навчальних закладах, В. Ляпунова виокремлює в цьому процесі чотири групи принципів. Перша група представлена за-гальнопедагогічними й частково-методичними принципами формування толерантності, а саме: соціальної зумовленості процесу виховання толе-рантності; єдності знання й поведінки; діалогіч-ності й співробітництва; виховувальної рефлексії, синергетичності, врахування індивідуальних осо-бливостей; культуровідповідності; єдності спеціа-льно організованого виховного процесу й реаль-ного життєвого досвіду; поваги до особистості.  До другої групи дослідниця віднесла принци-пи процесу формування толерантності в дитини в онтогенезі в умовах педагогічного впливу на її поведінку, а саме: комунікативно-діяльнісного підходу до формування толерантності; формуван-ня толерантної свідомості; розвитку толерантної поведінки. До принципів побудови процесу ФТДДВ, як зазначає вчена, належать: безперерв-ність, наступність, перспективність; послідов-ність і циклічність розвитку; формування толера-нтності як моральної норми; взаємозв‘язок розу-

мового й морального розвитку; збагачення моти-вації до толерантної поведінки; забезпечення ак-тивної практики щодо вияву толерантних дій.  У третю групу В. Ляпунова виокремила прин-ципи розвитку толерантності як особистісного компонента професійної компетентності виховате-ля, зокрема: емпатії; культурно-орієнтованої спря-мованості; кооперації; конвенційної поведінки. У четверту групу науковцем об’єднані прин-ципи професійної підготовки вихователів до ро-боти з ФТДДВ: створення толерантного освітньо-го середовища ЗВО як прообразу майбутнього фахового середовища вихователя; мотивування студентів до набуття толерантних особистісних та професійних якостей; формування ціннісного ставлення до особистості дитини; інтегративнос-ті або міжпредметної інтеграції; широкого вико-ристання діалогових методів навчання; демон-страції прикладів альтернативності поглядів на проблему в науці та підходів до їх розв’язання; єдності навчальної, практичної й дослідної діяль-ності в професійній підготовці; індивідуального й диференційованого підходу до студентів з різним рівнем професійної підготовки та особистісних толерантних якостей [6, 224-22]. О. Листопад, обґрунтовуючи концепцію  формування професійно-творчого потенціалу майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів, засадовими визначив такі принципи: принцип розвитку, принцип загального зв’язку, принцип єдності теорії, експерименту і практики, принцип об’єктивності [5, 85].  Отже, розробляючи концепції досліджен-ня,науковці виділяють різну кількість принципів процесу підготовки фахівців – від двох до чоти-рьох груп. Проте всі одностайно виокремлюють методологічні і загальнопедагогічні (загально-дидактичні) принципи та специфічні, реалізація яких забезпечує ефективність досліджуваного аспекту процесу підготовки майбутніх фахівців. При цьому важлива комплексність застосування обґрунтованих і схарактеризованих принципів. Аналіз низки досліджень дозволяє стверджу-вати, що сьогодні існує чимало наукових пошуків присвячених різним аспектам підготовки фахівців різних освітніх рівнів для різних галузей, проте немає спроб використання ідей В. Сухо-млинського в процесі розробки принципів підго-товки магістрів спеціальності «Дошкільна освіта» до забезпечення якості освітнього процесу в за-кладі дошкільної освіти. У своїй статті представляємо власне бачення використання ідей В. Сухомлинського в процесі добру деяких принципів формування готовності магістрів до забезпечення якості освітнього  
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процесу в закладі дошкільної освіти і їх змісто-вого тлумачення. У Великому тлумачному словнику українсь-кої мови принцип визначено таким чином:  1. Основне вихідне положення якої-небудь систе-ми, наукової теорії, ідеологічного напряму і т. ін.; основний закон якої-небудь точної науки.  2. Особливість, покладена в основу створення або здійснення чого-небудь, спосіб створення або здійснення чогось; правило покладене в основу діяльності якої-небудь організації, товариства  і т. ін. [2, 1125].  Принципи навчання – це спрямовуючі поло-ження, нормативні вимоги до організації та про-ведення дидактичного процесу, які мають харак-тер загальних вказівок, правил і норм та виплива-ють із його закономірностей [13, 291]. Принципи виражають нормативні основи навчання взятого в конкретно-історичному вигляді (М. Данилов). Вони характеризують способи використання за-конів і закономірностей відповідно до визначен-ня мети. Структура дидактичних принципів обу-мовлена структурою законів і закономірностей навчання [7, 254]. Принципи навчання є предметом досліджен-ня великого загалу науковців. При цьому очевид-ним є наявність різних підходівдо визначення вченими кількості принципів навчання, їх змісто-вного наповнення, класифікації та шляхівреаліза-ції на практиці. Широко застосовувані загальні принципи навчання пропонують та характеризу-ють у своїх дослідженнях Ю. Бабанський, В. Галу-зинський, М. Євтух, А. Кузьмінський, Н. Мойсеюк, В. Омеляненко, В. Ягупов та інші. До них належать наступні: науковості, доступності, свідомості, ак-тивностій самостійності, наочності, систематич-ності і послідовності, зв’язку навчання з практич-ною діяльністю, емоційності, ґрунтовності, міцно-сті засвоювання знань, формування умінь і нави-чок, мотивації навчально-пізнавальної діяльності, оптимізації, гуманізації, демократизації навчаль-ного процесу. З розвитком науки принципів стає все більше і більше, проте значення має не їх кількість, а особливості їх змістового наповнення і доцільно-го поєднання. Серед особливостей використання принципів чільне місце займають такі: мета на-вчання, специфіка закладу, вікові й індивідуальні особливості суб’єктів освітнього процесу, профе-сійна спрямованість.  Узагальнивши аналіз змісту нормативних документів, згідно з якими відбувається організа-ція освітнього процесу в закладах вищої освіти, можемо виділити такі задекларовані в них прин-ципи: людиноцентризм; гуманізм; демократизм; 

єдність навчання, виховання та розвитку; інтегра-ція в міжнародний освітній та науковий простір; доступність вищої освіти і рівність умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, талан-ту, всебічного розвитку; пріоритетність загально-людських духовних цінностей; інтеграція освіти та науки, ступеневість,єдність і наступність здо-буття вищої освіти за освітніми рівнями. Згідно із сучасними принципами вибудову-ється освітній процес у закладах вищої освіти від постановки мети й до її досягнення, тобто отри-мання конкретного освітнього результату. Дидак-тичні принципи поширюються на вивчення всіх дисциплін, значною мірою визначають їх зміст, форми організації та методи навчання. У розрізі нашого дослідження, підготовки магістрів до забезпечення якості освітнього про-цесу в закладі дошкільної освіти, науковий інте-рес представляють наукові розвідки Л. Артемової, В. Береки, Г. Бєлєнької, Л. Задорожної-Княг-ницької, О. Листопада, В. Ляпунової та засадові принципи педагогіки В. Сухомлинського: гума-нізм, унікальність дитини, опора на позитивне в дитині, створення ситуації успіху, одухотворення знання; виховання красою і добром та інші. Узагальнивши результати аналізу праць за-значених науковців, ми виділяємо комплекс таких принципів формування готовності магістрів до забезпечення якості освітнього процесу в закладі дошкільної освіти: методологічні й загально-
дидактичні: науковості, доступності,наочності, мотивації, цілісності, активності особистості; спе-
ціальні: гуманізації, людиноцентризму, креатив-ності, діалогічності, андрагогічні; специфічні, згід-
но з якими реалізується мета підготовки магіст-
рів до забезпечення якості освітнього процесу в 
ЗДО: спрямованості на створення якісного освіт-нього середовища (дитиноцентризму, полікуль-турної спрямованості); спрямованості на якість професіоналізму педагогічного колективу (компетентнісний, відкритості до інноваційних процесів, спрямованість на самовдосконалення); спрямованості на якість результатів освітнього процесу (суб’єкт-суб’єктної взаємодії з вихованця-ми, врахування індивідуальних і вікових особливос-тей дітей, комунікативної спрямованості, педагогіч-ного оптимізму); спрямованості на саморозвиток магістрантів як майбутніх методистів чи директо-рів ЗДО (інтегративності, інтерактивності, студен-тоцентризму, єдності навчальної, практичної й нау-ково-дослідної діяльності в професійній підготовці, співпраці магістратури з відділами освіти і ЗДО). Зупинимося на короткій характеристиці тих принципів, тлумачачи зміст яких, ми орієнтували-ся на педагогічні ідеї В. Сухомлинського. 
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Принцип наочності. Він універсальний щодо застосування в роботі з дітьми дошкільного віку, школярами, студентами, дорослими. В своїй педа-гогічній практиці В. Сухомлинський відводив чі-льне місце натуральним наочним засобам – обра-зам природи, які діти сприймали під час уроків у школі під голубим небом. «Я прагнув до того, щоб перш ніж відкрити книгу, прочитати по складах перше слово, діти прочитали сторінки найчудові-шої в світі книги – книги природи» [9, 31].У сучас-ній інтерпретації принцип наочності вимагає за-лучення всіх органів чуття дошкільника, учня, студента до процесу сприймання інформації. Су-часні наочні засоби в дидактиці класифікуютьта-ким чином: натуральні, зображальні, схематичні, аудіювальні, словесно-образні. Чільне місце в під-готовці магістрів серед наочних засобів займають мультимедійні – відеофільми, відеоролики, мультфільми, комп’ютерні презентації. Майбут-ній магістр повинен не тільки розуміти й аналізу-вати зміст представлених викладачем мультиме-дійних засобів, але й самостійно створювати різ-ного виду презентації, з урахуванням аудиторії, яка буде їх сприймати.  
Принцип людиноцентризму. У Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року зазначено, що стратегічними напряма-ми державної політики у сфері освіти повинні ста-ти:реформування системи освіти, в основу якої покладатиметься принцип пріоритетності люди-ни [8]. Принцип людиноцентризму В Сухомлин-ський вважав одним із центральних в освітній діяльності вчителя і трактував його через уміння педагога послуговуватися людинознавством, май-стерно, коректно та дуже тонко впливати на душу вихованця. Результатом такого впливу має стати поціновування людини як найвищої суспільної цінності. «Формування справжньої душевної доб-роти в роки дитинства, отроцтва і ранньої юнос-ті – це одна з тих тонких сфер виховання, де майс-терність зливається з мистецтвом, з людяним проникненням у духовне життя особистості. Ми ставимо мету виховати особистість, для якої най-дорожчим багатством була б людина, найвищою радістю – радість духовного спілкування з нею» [12, 118]. «Людинознавство – це постійне проник-нення в складний духовний світ людини, що ніко-ли не припиняється» [11, 420]. Ми погоджуємося з позицією дослідників Г. Дмитренко, О. Ануфрієвої, В. Кременя, В. Кузь-мич, С. Мудрої щодо того, що стрижнем людино-центризму є самореалізація особистості впродовж життя в усіх сферах життєдіяльності, а місія сис-теми освіти полягає в сприянні цій самореалізації. 

Принцип дитиноцентризму. У центрі освіт-нього процесу в Павлишській школі була дитина. Щоб поставити вихованця в центр освітнього процесу, треба його сприймати таким, яким він є і любити як цілісну особистість з усіма його пози-тивними і негативними якостями, сильними і слабкими проявами характеру. В. Сухомлинський так писав про ставлення педагога до дитини: «Педагог без любові до дитини – це все одно, що співець без голосу, музикант без слуху, живопи-сець без відчуття кольору» [11, 292]. Нового значення дитиноцентризм отримує в наші дні. Так, В. Кремень зазначає: «на перший план виступає принцип дитиноцентризму, але не в значенні уваги до дитини як такої, до дитини абстрактної, узагальненої, що часто проголошува-лося і робилося в нас раніше, – а до конкретної дитини з її сутнісними характеристиками. Це важ-ливо на всіх етапах освітньої діяльності: починаю-чи від дошкілля і закінчуючи університетом. Пот-рібно максимально наблизити освіту і виховання дітей до конкретної сутності кожного з них. Варто не формувати дитину під власні копії чи то бать-ком, чи то матір’ю, чи державою, чи кимось ін-шим, а розпізнати її єство і плекати особистість на його основі» [4]. Реалізація сучасного трактування принципу дитиноцентризму, а саме: усвідомлення самоцін-ності дитини, створення оптимальних умов само-розвитку на засадах гуманізації реального буття дитини, посилення уваги до системи її цінностей та інтересів задля формування в неї основ життє-вої компетентності можлива за умови побудови особистісно орієнтованої моделі організації освіт-нього процесу в закладах дошкільної освіти. Тісно пов’язаний з принципом дитиноцент-ризму принцип гуманізації освітнього процесу. Він означає, що вихователь зосереджує увагу на дити-ні як вищій цінності, враховує її вікові та індивіду-альні особливості і можливості, не форсує її роз-витку, спонукає до самостійності, задовольняє базові потреби дитини (в розумінні, визнанні, прийнятті, справедливому ставленні до неї);  виробляє індивідуальну програму її розвитку; стимулює свідоме ставлення до своєї поведінки, діяльності, життєвих виборів. Важливими харак-теристиками гуманності, людяності В. Сухо-млинський вважав великодушність і небайду-жість. «Як квітка не розквітне без сонця, так лю-дяність неможлива без великодушності. У серце великодушної людини входять чужі біда, страж-дання, нещастя. Виховання великодушності відто-чує ту сердечну чуйність до духовного світу інших людей, завдяки якій людина не тільки розуміє, а й відчуває спонукальні мотиви вчинків, поривів, 
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пристрастей, намірів, бажань. Великодушність – це чудова емоціональна протиотрута від егоїзму, холодної розважливості і обачності, безсердечнос-ті, користолюбства [12, 186]. Не уявляв педагог прояв гуманності без щирої і непідробної доброти вихователя, адже добро виховується добром, лю-дяність – людяністю. «Глибоко помиляються ті, хто бачить гуманність в рівному, стриманому тоні вчителя, який підфарбовує свої повчання сиропом доброти. Доброта – це не тон і не спеціально діб-рані слова. Справжній вихователь – завжди люди-на широкого емоційного діапазону, він глибоко переживає і радість, і смуток, і тривогу, і обурен-ня. Якщо діти відчувають в цих людських при-страстях свого наставника правдивість – це і є справжня доброта» [10, 25]. 
Принцип педагогічного оптимізму. Оптимізм характеризують як життєрадісність, віру в майбу-тнє, успіх, схильність у всьому бачити хороше. З одного боку цей принципи дозволяє педагогові повірити в кращі сторони особистості дитини і допомогти розвинути саме їх. А з другого – дуже бережно ставитися до дитячого оптимізму. Саме на цьому і наголошував В. Сухомлинський. «Вихо-ватель, буває, сам не розуміючи, що коїть, підрубує коріння оптимізму… Оптимізм – це ніби чарівне кольорове скло, крізь яке навколишній світ зда-ється дитині великим дивом. Дитина не просто бачить і розуміє, вона емоційно оцінює, вона лю-бить, захоплюється, дивується, ненавидить, праг-не стати на захист добра проти зла…» [11]. 
Акмеологічний принцип вимагає від педагога орієнтації освітнього процесу на найвищі мораль-но-духовні досягнення й потенційні можливості вихованця; створення умов для досягнення жит-тєвого успіху особистості, розвитку її індивідуаль-них здібностей. Велику роль у вихованні духовно-моральних цінностей особистості дитини 

В. Сухомлинський відводив педагогові, його мо-ральним ідеалам, принципам і переконанням  «…необхідно, щоб особистість педагога приваб-лювала вихованців, надихала їх своєю цілісністю, красою ідейно-життєвих поглядів, переконань, морально-естетичних принципів, інтелектуаль-ним багатством, працьовитістю» [12, 197]. «Справжній вихователь той, хто йде до вихован-ців із своїми яскравими думками, ідеями, переко-наннями. Йдеться про духовні потреби вчителя виражати себе як особистість, розкривати свій внутрішній світ перед людьми» [12, 198]. Процес виховання педагог-гуманіст розумів як єдність духовного життя вихователя і вихованців «Я гли-боко переконаний, що найбільш точним визна-ченням було б наступне: процес виховання вира-жається в єдності духовного життя вихователя і вихованців – в єдності їх ідеалів, прагнень, інте-ресів, думок, переживань» [10, 15]. Отже, проблема розробки принципів профе-сійної підготовки фахівців для освітньої галузі є актуальною. Сьогодні існує чимало принципів навчання і виховання. Їх розмаїття, з одного боку, засвідчує невпинний розвиток науки, а з друго-го – унеможливлює створення єдиної класифіка-ції. Осучаснення тлумачення деяких принципів є адекватною реакцією на зміни, які відбуваються в освіті. Проте використання ідей гуманної педаго-гіки В. Сухомлинського зробить багатшим і  багатограннішим трактування існуючих і новост-ворених принципів, що, в свою чергу, уможливить покращення процесу професійної підготовки у закладах вищої освіти, зокрема магістрів спеці-альності «Дошкільна освіта». Подальші розвідки стосуватимуться вивчення методологічних підхо-дів до процесуформування готовності магістрів до забезпечення якості освітнього процесу в за-кладах дошкільної освіти.  
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Загородняя Л. Принципы формирования готовности магистров к обеспечению качества об-
разовательного процесса в учреждениях дошкольного образования 

В статье представлен анализ исследований, посвященных проблеме принципов обучения и принци-
пов профессиональной подготовки магистров и специалистов в целом для образовательной области. 
На основании проведенного анализа выделено три группы принципов формирования готовности маги-
стров к обеспечению качества образовательного процесса в учреждении дошкольного образования, а 
именно: методологические и общедидактические, специальные и специфические. В краткой характери-
стике некоторых принципов использованы взгляды В. Сухомлинского. 

Ключевые  слова :  принципы, готовность магистров, качество дошкольного образования, образо-
вательный процесс в учреждении дошкольного образования, педагогические взгляды В. Сухомлинского.  

  
Zahorodnia L. Principles of master's readiness formation to ensuring of the educational process 

quality in the preschool institutions 
The quality of Ukrainian education is an an urgent issue of our time, which is primarily due to the European 

integration processes. There is an obvious interrelationship between the quality of higher education and pre-
school education after all, the quality of preschool education depends on the quality of training in institutions of 
higher education. A prominent place in the researches devoted to the specialists’ training takes the development 
of principles. Their selection and content we carried out taking into account the achievements of the pedagogical 
heritage of VasylSukhomlynskyi. Summarizing the results of these scientists’ works, we highlight a set of principles 
of Masters’ readiness formation to the educational process quality ensuring in the preschool institutions: 1) meth-
odological and general didactic principles: scientific character, clarity, motivation, integrity, availability, activity 
of the individual; special principles: humanization, of human-centered, student- centered, creativity, dialogic, ad-
ragogical; specific principles, according to which we realise the purpose of Masters’ training to ensuring of the 
educational process quality in the preschool institutions: focus on the creation of high-quality educational envi-
ronment; focus on the quality of the teaching staff professionalism; focus on the quality of the educational process’ 
results; focus on their own self-development as a future Methodists or Directors of the preschool institutions. Us-
ing of a set of principles will contribute to the effective Masters' readiness formation to ensuring the educational 
process quality in the preschool institutions. 

Key  words :  principles, the masters’ readiness, preschool education quality, the educational process in the 
preschool institutions, pedagogical views of V. Sukhomlynskyi. 


