
 

ДОВІДКА 

за результатами самооцінювання освітнього середовища, освітніх та 

управлінських процесів Житомирської міської школи хореографічного 

мистецтва «Сонечко» за 2021-2022 н.р. 

 

Під час спостереження за освітнім середовищем з’ясовано, що, у цілому, у 

Житомирській міській школі хореографічного мистецтва «Сонечко» матеріально- 

технічна та науково - методична база відповідають художньо-естетичному напряму 

діяльності ШХМ, у закладі є приміщення, споруди, обладнання (у тому числі 

орендовані на умовах договору оренди), необхідні для реалізації освітньої і навчальних 

програм відповідно до типу та профілю ШХМ «Сонечко». Школа забезпечена 

навчальними, наочними посібниками і технічними засобами навчання відповідно до 

освітньої та навчальних програм. Наявні необхідні для реалізації освітньої програми 

кабінети та балетні зали, в кабінетах оприлюднено правила поведінки під час 

навчальних занять.  Розклад занять більшу частину учнів задовольняє. 

Територія та приміщення закладу є безпечними, створено безпечні умови 

навчання та праці, переважна кількість учнів задоволені освітнім середовищем, учні 

стверджують, що у школі вони почувають себе у безпеці. В результаті моніторингу 

можна стверджувати, що учні на достатньому рівні оцінюють створені умови 

перебування та комфорту у школі. Приміщення чисті, охайні та недоступні для 

сторонніх осіб (батьки здобувачів освіти задоволені чистотою приміщень, туалетних 

кімнат), у школі дотримується температурний та питний режим. Проте необхідно 

відремонтувати роздягальні для учнів та придбати шафи для одягу. 

У школі проводяться навчання та інструктажі з охорони праці, безпеки 

життєдіяльності, та запобігання насильству. Педагогічні працівники, адміністрація 

школи здійснюють заходи щодо запобігання порушення правил поведінки.  Учасники 

освітнього процесу вважають освітнє середовище вільним від будь-яких форм 

насильства. Так, близько 90% учнів зазначили, що в достатній кількості отримують 

інформацію від класних керівників про булінг, кібербулінг. Учні ознайомлені з 

правилами поведінки, які діють у школі, та в переважній більшості їх дотримуються. В 

свою чергу, права школярів у закладі дотримуються на високому рівні. У переважній 

більшості учні засвідчують, що викладачі, класні керівники регулярно інформують про 

правила охорони праці, техніки безпеки під час занять, пожежної безпеки, правил 

поведінки під час надзвичайних ситуацій. Наявна інформація про правила поведінки 

здобувачів освіти, План заходів із запобігання та протидії булінгу оприлюднені на сайті 

школи.  

Основний напрям роботи ШХМ «Сонечко» – залучення учнів до активної 

діяльності з вивчення вітчизняної і  світової культури та мистецтва, оволодіння 

практичними уміннями та навичками у мистецтві хореографії, організації змістовного 

дозвілля, чітко визначені пріотритети, власна філософія; своє бачення майбутнього; 

шкільна культура (унікальна, неповторна, особлива система цінностей, звичаїв, 

традицій, стилів  поведінки).  Школа зацікавлена в адаптації учнів до навчання і тому у  



закладі проводиться систематична робота щодо адаптації учнів до освітнього процесу 

(батьки вважають, що у дітей не виникало проблем з адаптацією в школі). Оцінювання 

освітніх досягнень здобувачів освіти переглядались та критерії оцінювання навчальних 

досягнень з навчальних предметів було затверджено рішенням педагогічної ради 

(протокол від 30.12.2021 року №15). Специфіка діяльності ШХМ «Сонечко» передбачає 

участь учнів 2-12 класів у мистецьких заходах на рівні школи, міста, області, 

Всеукраїнському та міжнародномуу рівнях. У 2021-2022н.р. учні взяли участь: 

08/07/2021 – участь у концерті «Вернімося до дому» у Костелі святого Йоана з Дуклі м. 

Житомир 

30/07/2021-02/08/2021 – участь у 7-му фольклорному фестивалі "HORA OF 

ANCESTORS"  VASLUI,  ROMANIA 

12/08/2021 -  концерт для матерів загиблих воїнів АТО с. Дениші 

14/08/2021 – участь у фестивалі «Korolev Avia Fest» в міжнародному аеропорту 

Житомир UKKV 

22/08/2021 – участі у святковій програмі на честь відкриття ІІІ відкритого міського 

турніру  з футболу серед юнаків пам’яті загиблого учасника АТО Дмитра Рудя 

23/08/2021 –  участь в урочистому піднятті Державного Прапора України  з нагоди 

відзначення Дня Державного Прапора та 30-ї річниці Незалежності України на майдані 

ім. С. П. Корольова 

23/08/2021 – участь в урочистому заході «Ти у мене єдина» в Житомирському 

академічному українському музично-драматичному театрі імені Івана Кочерги; 

24/08/2021 –  участь в урочистому параді до Дня Незалежності України  

24/08/2021 –  виїзний концерт до Дня Незалежності України у с. Андрушівка 

24/08/2021 –  святковий концерт до Дня Незалежності України у Житомирському 

обласному музично-драматичному театрі імені Івана Кочерги 

27/08/2021 -  участь у партнерському форумі «Освіта Житомира 2020-2021 роки: 

підсумки, стратегічні цілі та пріоритетні напрямки» на стадіоні «Спартак Арена» 

01/09/2021 - концерт до свята першого вересня УНАЕУ в літній естраді «Ракушка» 

05/09/2021 - прийом Міжнародної делегації «Європейської екологічної асоціації», 

концерт в  ШХМ «Сонечко» 

11/09/2021 – участь у концерті з нагоди відзначення 5-ї річниці створення 

Станишівської громади, 405-ї річниці села Станишівка та ІІ-го обласного фестивалю 

борошна «Станишівська житниця»  

12/09/2021 – участь у концерті з нагоди Дня фізичної культури та  спорту на стадіоні 

«Спартак –Арена» м. Житомира 

21/09/2021 – участь у концерті з нагоди відкриття  чемпіонату України серед ДЮСШ та 

СДЮСШОР з легкої атлетики на стадіоні «Полісся» м. Житомира 

23/09/2021 – участь у концерті з нагоди 84-ої річниці утворення Житомирської області 

у Житомирській обласній філармонії ім. С. Ріхтера 

23/09/2021 – прийом делегації представників товариств та об’єднань української 

діаспори 9-ти європейських країн, які відвідують мистецький захід  «Коло молодих 

майстрів» у рамках Міжнародного молодіжного форуму «Коло українського багаття», 

концерт в  ШХМ «Сонечко».  



29/09/2021 – участь у заході з нагоди привітання з професійним  святом кращих освітян 

області,  нагороджували голова Житомирської обласної державної адміністрації Віталій 

Бунечко та заступник голови обласної ради Володимир Ширма, арт цент Гнатюка 

 

01/10/2021 – концерт до Дня працівника освіти у Житомирському академічному 

українському музично-драматичному театрі імені Івана Кочерги; 

03/10/2021 –прийом Делегації з Молдови( за участю мера міста Житомира Сергія 

Сухомлина), концерт в ШХМ «Сонечко» 

10/10/2021 – участь у  Гала-концерті VI Всеукраїнського фестивалю-конкурсу народної 

хореографії імені Павла Вірського, м. Київ( як почесні гості та володарі Гран-прі І 

Всеукраїнського фестивалю конкурсу народної хореографії ім. Павла Вірського) 

09/12/2021 – участь  у  концертній програмі щорічного Міжнародного благодійного 

вечора "Парад Націй"  в Pochayna Event Hall , м.Київ  

10/12/2021 - 11/12/2021 –участь у  Гала-концерті VI фестивалю-конкурсу Героя України 

Мирослава Вантуха  в якості почесних гостей – володарів Гран-прі Всеукраїнських 

фестивалів-конкурсів імені Павла Вірського та Героя України Мирослава Вантуха, 

місто Львів                                                                                                                                                                       

13/01/2022 –  участь у новорічному концерті у Житомирському обласному музично-

драматичному театрі імені Івана Кочерги 

15/01/2022 –  участь у мітингу-реквіємі біля пам’ятника відомому українському 

церковному і громадському діячу, історику церкви, науковцю,  митрополиту Іларіону-

Івану Огієнку з нагоди  140-річчя від дня народження у  Свято-Михайлівському 

кафедральному соборі  

21/01/2022 –- участь у святковому концерті у Житомирському обласному музично-

драматичному театрі імені Івана Кочерги 

01/02/2022 – концерт 

16/02/2022 – участь у заходах до Дня Єдності на майдані Соборному 

20/02/2022 – участь у концерті на майдані Короленка 

19/04/2022  - 03/05/2022– благодійні концерти в Європі на підтримку ЗСУ 

19/07/2022 – концерт для працівників Житомирського обласного відділу культури 

28/07/2022 – концерт до Дня Української Державності 

У 2017 році хореографічному ансамблю танцю «Сонечко» Житомирської 

міської школи хореографічного мистецтва «Сонечко» підтверджено Почесне звання 

«Народний художній колектив» (наказ МОН України від 13.07.2017 року №1023»Про 

присвоєння, підтвердження, позбавлення почесних звань «Народний художній 

колектив» і зразковий художній колектив»). 

Документи про позашкільну освіту у 2021-2022 навчальному році отримали 14 

випускників ШХМ «Сонечко». 

Як зазначають учні, педагоги постійно інформують їх про критерії, правила і 

процедури оцінювання здобувачів освіти. Оцінювання навчальних досягнень учнів 

здійснюється згідно критеріїв. Здобувачі освіти отримують інформацію про критерії 

оцінювання навчальних досягнень від педагогічних працівників. Адміністрацією 

школи, методичною службою двічі на рік проводиться моніторинг та здійснюється 

аналіз результатів навчання здобувачів освіти. 



Оцінюючи напрям «Педагогічна діяльність педагогічних працівників» з’ясовано, 

що педагогічні працівники здійснюють освітню діяльність згідно навчальних програм 

для предметів, для гуртків. Програми погоджено на засіданнях педагогічної ради та 

затверджено наказами   Департаменту освіти Житомирської міської ради згідно вимог. 

Наявна та ведеться ділова документація: класні журнали, журнали обліку роботи 

гуртків. Педагогічні працівники забезпечують якість освітнього процесу. Викладачі 

навчають, виховують, розвивають здібності здобувачів освіти у сфері освіти, культури, 

фізичної культури і спорту, надають первинні професійні знання, вміння і навички у 

мистецтві хореографії, необхідні для соціалізації, подальшої самореалізації та 

професійної діяльності здобувачів освіти. 

Педагогічна діяльність педагогічних працівників базується на використанні 

сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування 

ключових компетентностей здобувачів освіти. Педагоги планують свою діяльність, 

аналізують її результативність. Календарно-тематичні плани синхронізовані з 

освітньою програмою закладу. На основі анкетування учнів можна стверджувати, що 

вчителі під час проведення уроків та в позаурочний час використовують сучасні 

педагогічні технології. Як демонструють результати анкетування, педагогічні 

працівники діють на засадах педагогіки партнерства, співпрацюють з батьками 

здобувачів освіти з питань організації освітнього процесу, забезпечують постійний 

зворотній зв'язок. Під час дії карантину та військового стану в Україні у закладі  

продовжувалось навчання з використанням платформи ZOOM. Опитування батьків 

засвідчило, що викладання у процесі дистанційного навчання у більшості було якісним, 

але отримати належний результат з хореографії було досить складно. Педагогічні 

працівники співпрацюють з представниками закладів освіти, громадських організацій. 

Педагоги постійно підвищують свою кваліфікацію, обираючи для цього як 

традиційні форми (проходження курсів при ЖОІППО), так і інші форми (участь у 

різноманітних методичних заходах, конференціях, навчаннях). Підвищення 

кваліфікації підтверджено свідоцтвами та сертифікатами.  Під час атестації 

педагогічних працівників дотримуються вимоги законодавства.  

Педагогічні працівники були учасниками заходів з педагогічної майстерності, 

семінарів, семінарів –практикумів; брали участь у педагогічних конференціях, освітніх 

проєктах. 

За  заслуги  перед  українським мистецтвом та високий професіоналізм Гузун М.С., 

директор ШХМ «Сонечко», був удостоєний почесного звання «Народний артист України», 

«Заслужений працівник культури Української РСР», «Заслужений діяч мистецтв Молдови»,  

лауреат премії імені Івана Огієнка в номінації «Мистецтво» .  Нагороджений: 

− орденами «За заслуги» ІІІ , ІІ, І ступенів; 

− орденом Української Православної Церкви «Преподобного Нестора 

Літописця» ІІ ступеня; 



− «Орденом Святого Архистратига Михаїла» Української Православної Церкви 

Київського патріархату; 

− Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР; 

− Почесною грамотою Кабінету Міністрів 1999,2003; 

− Нагрудним знаком Міністерства освіти УРСР «Відмінник народної освіти»; 

− Нагрудним знаком «Антон Макаренко»; 

− почесною відзнакою Міністерства культури і мистецтв України «За досягнення 

в розвитку культури і мистецтва»;2001,2004 

− почесною відзнакою Національного заслуженого академічного ансамблю 

танцю України ім. П.Вірського за досягнення в галузі хореографічного 

мистецтва «Медаль Павла Вірського» ; 

− відзнакою Житомирської обласної державної адміністрації та Житомирської 

обласної ради «За заслуги»; 

− ювілейною медаллю «Двадцять років Незалежності України»; 

− Подякою виконавчого комітету Житомирської міської ради за активну участь 

колективу та учнів ШХМ «Сонечко» в організації та проведенні святкування 

1128-ї річниці від Дня заснування міста Житомира; 

−  Відзнакою Житомирської обласної ради «Честь  і слава Житомирщини». 

Гузун М.С. - лауреат щорічної премії Верховної Ради України та «Почесний 

громадянин міста Житомира»,  Почесний професор Житомирського державного 

університету імені Івана Франка. 

За  заслуги  перед  українським мистецтвом та високий професіоналізм Гузун Т.І., 

керівник художній,була  удостоєна почесного звання «Народний артист України», 

«Заслужений працівник культури Української РСР»,   лауреат премії імені Івана Огієнка в 

номінації «Мистецтво» .  Нагороджена: 

− Орденом  княгині Ольги  ІІІ , ІІ, І ступенів; 

− Орденом Української Православної Церкви «Преподобного Нестора Літописця» 

ІІІ ступеня; 

− Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР; 

− Почесною грамотою Кабінету Міністрів ; 

− Нагрудним знаком Міністерства освіти УРСР «Відмінник народної освіти»; 

− Нагрудним знаком «Антон Макаренко»; 

− почесними відзнаками  Міністерства культури і мистецтв України  «За 

багаторічну плідну працю в галузі культури», «За досягнення в розвитку культури і 

мистецтва»; 

− почесною відзнакою Національного заслуженого академічного ансамблю танцю 

України ім. П.Вірського за досягнення в галузі хореографічного мистецтва «Медаль 

Павла Вірського»; 

− відзнакою Житомирської обласної державної адміністрації та Житомирської 

обласної ради «За заслуги»; 

− ювілейною медаллю «Двадцять років Незалежності України»; 



− Подякою виконавчого комітету Житомирської міської ради за активну участь 

колективу та учнів ШХМ «Сонечко» в організації та проведенні святкування 1128-ї 

річниці від Дня заснування міста Житомира; 

−  Відзнакою Житомирської обласної ради «Честь  і слава Житомирщини». 

− Грамота Верховної ради України за заслуги перед Українським народом. 

 За багаторічну творчу працю по вихованню дітей і значний внесок в соціально-

культурний розвиток міста Гузун Т.І. присвоєне звання «Почесний громадянин міста 

Житомира»,  Почесний професор Житомирського державного університету імені Івана 

Франка. 

Викладач хореографічних дисциплін – Гузун-Рубан Олена Михайлівна – 

Заслужений працівник культури України.  

 Аналізуючи напрям «Управлінські процеси», можна відмітити, що у закладі 

розроблено, розглянуто та схвалено на педагогічній раді Стратегію розвитку 

Житомирської міської школи хореографічного мистецтва «Сонечко» (протокол від 

31.08.2021р. №10). До розроблення Стратегії розвитку було залучено педагогічних 

працівників школи шляхом створення робочих груп для визначення пріоритетних 

напрямів розвитку; представників самоврядування, Власника закладу. Стратегію 

розвитку затверджено у 2021 році, тому складно визначити рівень досягнення цілей та 

виконання завдань. Стратегію розвитку розроблено з урахуванням освітніх завдань, 

специфіки діяльності закладу: організації навчальної та виховної роботи, системності 

координаційно-методичної, організаційно-масової та науково-методичної роботи, 

упровадження компетентнісного та культурологічного підходів. 

Важливим є врахування організаційно-педагогічних принципів, що 

характеризують роботу ШХМ як сучасного навчального закладу позашкільної освіти: 

науковість, системність, мобільність; компетентнісна спрямованість; оптимальність 

співвідношення практичної та теоретичної складових, варіативність вибору змісту, 

форм, методів і засобів навчальної та виховної роботи з урахуванням аспектів розвитку 

позашкільної освіти. 

  Враховуючи короткий термін реалізації, складно простежити моніторинг 

досягнення цілей, визначених Стратегією розвитку закладу. На 2021-2022 н.р. річний 

план роботи школи створено відповідно до Стратегії розвитку закладу з урахуванням 

освітньої програми та напрямів: освітнє середовище закладу освіти, система 

оцінювання здобувачів освіти, педагогічна діяльність педагогічних працівників та 

управлінські процеси закладу освіти. До розроблення річного плану залучалися 

педагогічні працівники закладу. Додатком до річного плану є аналіз виконання річного 

плану минулого навчального року, у якому визначено виконані завдання та завдання, 

які потребують корекції. Діяльність педагогічної ради відображає та спрямовується на 

реалізацію річного плану (тематика засідань педагогічних рад, питання до розгляду, 

організаційні, методичні заходи). У закладі відбувається моніторинг якості освітньої 

діяльності. Розроблено, затверджено та оприлюднено Положення про внутрішню 

систему забезпечення якості освіти, яка містить опис стратегій і процедур забезпечення 

якості освіти. Результати самооцінювання протягом навчального року було заслухано 

на нарадах при директорі ( протокол від 12.10.2021 №3, від 11.11.2021р. №4, від 

15.12.2021р. №5, від 12.01.2022р. №1 . Було проаналізовано анкетування здобувачів 

освіти та їх батьків (за зразками анкет «Абетка для директора»), анкетування вчителів. 



Директор школи регулярно звертається до засновника із клопотаннями щодо 

поліпшення матеріально-технічної бази закладу. Наприкінці календарного року 

формується та надається заявка засновнику щодо здійснення капітальних та поточних 

ремонтних робіт. План розвитку матеріально-технічної бази школи включено до 

стратегії розвитку закладу. Аналіз анкетування демонструє, що в переважній більшості 

учасники освітнього процесу задоволені психологічним кліматом у закладі. Батьки 

здобувачів освіти зазначають, що звернення керівництвом закладу розглядаються 

вчасно, заходами реагування вони задоволені. На високому рівні учні оцінюють 

доступність та відкритість керівництва закладу до спілкування, з проханнями до 

керівництва закладу звертаються учні не часто, але якщо таке трапляється, то 

обов'язково отримують відповідь на своє звернення. В школі наявний журнал звернень 

громадян та особистого прийому. Заклад має свій веб-сайт, який систематично 

оновлюється. Зміст інформації відповідає вимогам статті 30 Закону України «Про 

освіту». Штатний розпис школи забезпечує виконання освітньої програми, схваленої 

рішенням педагогічної ради ШХМ «Сонечко» протокол від 31 серпня 2021 року №10. 

Всі предмети викладаються педагогічними працівниками, які мають відповідний фах.  

Відповідно до укладеного колективного договору щорічно працівникам закладу 

надаються додаткові дні до відпустки за певні виконувані види роботи. На початку 

календарного року у закладі педагогічною радою схвалюється план підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників. Вчителі обирають для себе різноманітні форми 

підвищення кваліфікації: тренінги, семінари, програми тощо. Підвищення кваліфікації 

здійснюється як шляхом очного, так і дистанційного навчання на базі Житомирського 

Державного Університету ім. І.Я. Франка, ЖОІППО, платформ EdEra, Всеосвіта, 

Прометеус та ін. Педагогічні працівники вважають, що керівництво закладу сприяє їх 

професійному зростанню, регулярно звертаються із клопотаннями до педагогічної ради 

закладу про зарахування отриманих сертифікатів.  Права та обов’язки учасників 

освітнього процесу визначаються Статутом закладу, правилами внутрішнього 

розпорядку, правилами для учнів. Більшість учасників освітнього процесу вважають, 

що їх права в закладі не порушуються, обізнані зі своїми правами та обов’язками. 

Більшість учасників освітнього процесу вважають, що їх пропозиції враховуються під 

час прийняття управлінських рішень. Пропозиції щодо удосконалення освітнього 

процесу обговорюються та отримуються під час педагогічних рад, у Вайбер - групі 

вчителів, на класних годинах. В кінці навчального року відбувається публічний звіт 

керівника закладу про свою діяльність перед батьками, педагогами та громадськістю. 

Заклад долучається до проектів спортивного, культурного, здоров’язбережуючого 

напрямків.  Проведення у ШХМ «Сонечко» заходів, акцій відображається в новинах на 

сайті школи. Режим роботи закладу враховує потреби учасників освітнього процесу. 

Тривалість уроків визначена санітарними вимогами.  Розклад навчальних занять 

сформований відповідно до освітньої програми. У закладі розроблено Положення про 

академічну доброчесність, яке погоджено педагогічною радою (протокол від 31 серпня 

2021р.). Зі змістом Положення ознайомлені здобувачі освіти (учні, за результатами 

анкетування зазначають, що з ними регулярно проводяться бесіди щодо дотримання 

академічної доброчесності). У закладі не зафіксовано випадків недоброчесної 

поведінки. В анкетах учні зазначають, що вчителі і керівництво інформують їх про 

негативне ставлення до корупції переважно на уроках та під час бесід. 



Висновок:  напрям «Освітнє середовище закладу позашкільної освіти» відповідає 

вимогам високого рівня. Напрям «Система оцінювання здобувачів освіти» відповідає 

вимогам високого рівня. Напрям «Педагогічна діяльність педагогічних працівників» 

відповідає вимогам високого рівня. Напрям «Управлінська діяльність» відповідає 

вимогам високого рівня. 

 

Заступник директора з НР                                             Лідія ЛАВРЕНЧУК 


