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1. Вступ 

 

 Комунальний заклад позашкільної освіти «Житомирська міська школа 

хореографічного мистецтва «Сонечко» (далі – ШХМ «Сонечко» або школа 

хореографії) - профільний  позашкільний навчальний заклад, основним 

напрямом діяльності якого є художньо-естетичний, що передбачає залучення 

учнів, вихованців до активної діяльності з вивчення вітчизняної і світової 

культури та мистецтва,  оволодіння практичними уміннями та навичками у 

мистецтві  хореографії, організації змістовного дозвілля.  

Місія закладу - залучення до навчання хореографічному мистецтву та 

розвиток здібностей обдарованих  і талановитих дітей та студентської молоді 

для існування та плідної роботи хореографічного ансамблю «Сонечко». 

Візія закладу – потужний позашкільний заклад освіти, що здійснює освітню 

діяльність, спрямовану на реалізацію стратегічних цілей і завдань 

інноваційного розвитку системи регіональної освіти художньо-естетичного 

спрямування. 

 

2.Мета та завдання освітнього простору ШХМ «Сонечко» 

 

Метою освітнього простору ШХМ  є надання знань, формування вмінь і 

навичок з художньо-естетичного напряму позашкільної освіти, розвитку 

інтелектуальних і творчих здібностей, відповідно до задатків та запитів особи, 

допрофесійна підготовка, створення умов для  духовного, інтелектуального і 

фізичного розвитку вихованців. 

Основними завданнями ШХМ «Сонечко» є: 

- реалізація державної політики у галузі позашкільної освіти; 

- пошук та залучення до навчання  танцювальному мистецтву здібних 

дітей; 

- створення умов для розвитку здібностей і навчання мистецтву 

хореографії, гармонійного розвитку особистості; 



- задоволення потреб дітей та молоді у додатковій і допрофесійній освіті 

культурно-мистецького напрямку та професійному самовизначенні відповідно 

до особистих інтересів і здібностей; 

- виховання в учнів поваги до Конституції України, прав і свобод людини 

та громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед суспільством 

за свої дії; 

- виховання  патріотизму, любові до України, поваги до народних звичаїв, 

традицій, національних цінностей українського народу, а також інших націй і 

народів; 

- виховання у дітей шанобливого ставлення до родини і людей похилого 

віку; 

- формування в учнів  національної самосвідомості, активної громадянської 

позиції, прагнення до здорового способу життя; 

     - реалізація державної політики в сфері позашкільної освіти, культури і 

мистецтва; 

-   просвітницька діяльність; 

  - здійснення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-

масової, навчально-репетиційної, концертно-просвітницької та іншої 

діяльності; 

- розвиток хореографічного мистецтва в м. Житомирі; 

- збереження і розвиток кращого досвіду світової і національної практики 

позашкільної роботи, впровадження якісно нових форм, методів і засобів 

навчання та виховання. 

 

3. Організація освітнього процесу в ШХМ «Сонечко» 

        Основним структурним підрозділом школи є народний хореографічний 

ансамбль «Сонечко», який формується із найбільш здібних учнів школи. 

Ансамбль реалізує завдання школи по розвитку дитячої хореографії та 

створенню нових танцювальних форм. 



         З метою збереження національних традицій, виховання фізичних та                

морально-етичних  якостей при школі функціонує кінноспортивна база. 

Організаційно-правовими засадами діяльності ШХМ «Сонечко» є: 

- освітня діяльність, спрямована на надання учням та вихованцям 

необхідних знань, навичок і вмінь; забезпечення високого рівня та постійного 

зростання виконавчої майстерності учасників ансамблю;  формування 

свідомої високоорганізованої творчої особистості; 

    -  організаційно-масова діяльність, спрямована на забезпечення змістовного 

дозвілля дітей і молоді; задоволення потреб та виховання  глядача  в кращих 

традиціях національної, класичної та сучасної хореографії; 

    - інформаційно-методична діяльність, спрямована на удосконалення 

програм, змісту, форм і методів роботи; 

   - фінансово-економічна діяльність, матеріально-технічне і господарське 

забезпечення, спрямовані на організацію ефективної діяльності всіх 

структурних підрозділів закладу.  

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку:  

- формування компетентностей; 

- розвитку компетентностей;  

- перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;  

- корекції основних компетентностей;  

- комбінований урок. 

Освітній процес у ШХМ «СОНЕЧКО»  здійснюється диференційовано 

відповідно до віку, індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, 

здібностей  

Форми організації 

освітнього процесу 

 

 

урок, заняття, гурткова робота, клубна робота,  

лекція, індивідуальне заняття, конференція, 

семінар, курси, читання, вікторина, конкурси, 

огляди, виставка, експедиція, репетиційні та 

оздоровчі збори, екскурсії, а також з 

використанням інших форм. 

 



Форми здобуття 

позашкільної освіти 

 індивідуальна, групова, очно-дистанційна 

Режим роботи закладу  згідно правил внутрішнього трудового 

розпорядку. Навчальний рік розпочинається з 1 

вересня. Комплектування гуртків, груп та інших 

творчих об’єднань здійснюється у період з 1 до 15 

вересня. Заняття проводяться відповідно до 

затвердженого розкладу занять. У канікулярний 

період ШХМ «Сонечко» працює за окремим 

планом. 

 

Тривалість заняття  для учнів 

віком від 6 до 7 років – 35 хвилин; 

          віком від 7 років – 45 хвилин. 

 

4. Забезпечення якості освіти в ШХМ «Сонечко» 

Управління школи хореографії та його основні завдання 

Засновник  Житомирська міська рада 

Директор     здійснює оперативне управління, керівництво 

Педагогічна рада   колегіальний орган управління закладом 

Методична рада   дорадчий орган 

Загальні збори 

(конференція) 

колективу ШХМ  

 орган громадського самоврядування 

 

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти.     

Система внутрішнього забезпечення якості освіти в ШХМ «Сонечко» містить 

такі компоненти: стратегію (політику) та процедури забезпечення якості 

освіти; оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів 

освіти; оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної 

діяльності педагогічних працівників; оприлюднені критерії, правила і 

процедури оцінювання управлінської діяльності; забезпечення наявності 

необхідних ресурсів для організації освітнього процесу; систему та механізми 



забезпечення академічної доброчесності; створення в закладі освіти 

безпечного, безбар’єрного, відкритого середовища. 

Освітня діяльність ШХМ «Сонечко» забезпечується такими 

складовими: 

 кадрове забезпечення освітньої діяльності (табл. 1); 

 програмне забезпечення (табл. 2); 

 навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності; 

 матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності; 

 якість проведення навчальних занять; 

 моніторинг досягнення учнями результатів навчання 

(компетентностей). 

Освітня програма спрямовується на: 

 оновлення методичної бази освітньої діяльності; 

 виконання навчальних планів та освітньої програми, якість знань, 

умінь і навичок учнів, надання рекомендацій щодо їх покращення; 

 моніторинг та оптимізацію соціально-психологічного середовища 

закладу освіти; 

 створення необхідних умов для підвищення фахового 

кваліфікаційного рівня педагогічних працівників. 

 

 

 



Таблиця 1 

Кадрове забезпечення ШХМ «Сонечко» 
№ 

з/п 
Прізвище, ім’я та по батькові Посада Назва предметів, гуртків Стаж роботи 

Підвищення 

кваліфікації 

1 Гузун Михайло Семенович Викладач хореографічних дисциплін ПКН, ВРА, КТТ 44 2019 

2 Гузун Тетяна Іванівна Викладач хореографічних дисциплін ПКН 50 2019 

3 Гузун- Рубан Олена Михайлівна Викладач хореографічних дисциплін Класичний танець, ВРА, КТТ,  

ансамбль народного танцю 

22 2017 

4 Рубан Валентин Семенович Викладач хореографічних дисциплін Класичний танець, ВРА, КТТ,  

ансамбль народного танцю 

1 2017 

5 Чичиков Вячеслав Валерійович Викладач хореографічних дисциплін Класичний танець, ВРА, КТТ,  

ансамбль народного танцю 

7 2019 

6 Гришко Наталя Вікторівна Викладач хореографічних дисциплін Класичний танець, ВРА, КТТ,  

ансамбль народного танцю 

5 2020 

7 Тютюнник Ірина Федорівна Викладач хореографічних дисциплін Класичний танець, ВРА, КТТ,  

ансамбль народного танцю 

13 2019 

8 Маргусевич Марта Володимирівна Викладач хореографічних дисциплін Класичний танець, ВРА, КТТ,  
ансамбль народного танцю 

8 2019 

9 Чижик Світлана Ігорівна Викладач хореографічних дисциплін Класичний танець, ВРА, КТТ,  

ансамбль народного танцю 

11 2019 

10 Іванчик Катерина Костянтинівна Викладач хореографічних дисциплін Класичний танець, ВРА, КТТ,  

ансамбль народного танцю 

4 2020 

11 Філінович Костянтин Ігорович Викладач хореографічних дисциплін Класичний танець, ВРА, КТТ,  

ансамбль народного танцю 

9 2019 

12 Кульчицький Олександр Владиславович Викладач, керівник гуртка  Акробатика 5 2018,2019 

13 Грибан Олег Григорович Викладач, керівник гуртка Карате 11  

14 Поленко Юлія Анатоліївна Концертмейстер   16 2020 

15 Третяк Лідія Борисівна Концертмейстер  32 2017 

16 Ряшко Олександра Іванівна Концертмейстер  4 2021 

17 Киричук Ольга Олександрівна Концертмейстер  27 2018 

18 Боєва Олена Владиславівна Концертмейстер  30 2020 

19 Шевченко Ольга Володимирівна Концертмейстер  24 2020 

20 Грищенко Елеонора Леонідівна Концертмейстер  3 2021 

21 Буланова  Людмила Василівна Керівник гуртка «Український народний одяг» 50 2020 

22 Жаронкіна Наталія Василівна Керівник гуртка «Рукоділля» 43 2020 

23 Лавренчук Лідія Віталіївна Керівник гуртка «Народознавство» 40 2018 

24 Міхнєвич Інна Олександрівна Керівник гуртка «Граматика ефективного 

спілкування» 

23 2018 

25 Шаробоков Володимир Олександрович Керівник гуртка «Верхова їзда» 1  



5. Навчальний план ШХМ «Сонечко» 

Навчальний план Житомирської міської школи хореографічного 

мистецтва «Сонечко» на 2021-2022 н.р. складений згідно із Законами України 

«Про освіту» від 05.09.2017р. №2145 - VIII, «Про позашкільну освіту» від 

22.06.2000р №1841-ІІІ із внесеними змінами, Положення Кабінету Міністрів 

України від 06.05.2001 р. № 433 «Про затвердження переліку типів 

позашкільних навчальних закладів» і Положення про позашкільний 

навчально-виховний заклад, Указу Президента України від 04.07.2005р. № 

1013/2005 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та 

розвитку освіти в Україні», наказу МОН  України від 22.07.2008 р. № 676 «Про 

затвердження Типових навчальних планів для організації навчально-

виховного процесу в позашкільних навчальних закладах системи Міністерства 

освіти і науки України». 

Навчальний план забезпечує реалізацію змісту позашкільної освіти 

художньо-естетичного  спрямування через орієнтири освітнього процесу: 

 створення сприятливих умов для індивідуально-особистісного розвитку 

вихованців; 

 збереження та популяризацію українського народного танцювального 

мистецтва; 

 створення належних умов для розвитку дитячих обдарувань та високої 

хореографічної підготовки учнів до участі в народному ансамблі 

«Сонечко», який є її творчою лабораторією;  

 теоретичне та практичне оволодіння певними основами творчої діяльності; 

 підготовку та участь вихованців у заходах шкільного, місцевого, 

національного та міжнародного рівнів, що передбачають досягнення цілей, 

мети та завдань, які перед собою ставить Школа хореографічного 

мистецтва «Сонечко». 

Відповідно до законодавства, організація освітнього процесу в ШХМ 

«Сонечко» регламентується Типовими навчальними планами, в яких 

враховано рівні - початковий, основний, вищий: 



- 1 - початковий. Це класи,  гуртки, групи, діяльність яких спрямована на 

загальний розвиток учнів (вихованців), виявлення їх здібностей та обдарувань, 

опанування основ танцювального мистецтва (початкова школа: підготовчий 

клас – 1 рік навчання, молодші класи – 3 роки навчання); 

- 2 - основний. Це класи,  гуртки, групи, які розвивають стійкі інтереси 

учнів (вихованців)  до профілю позашкільної освіти, дають можливість 

оволодіти глибокими знаннями з хореографічних дисциплін, удосконалити 

практичні вміння і навички, танцювальну техніку та виразність виконання, 

задовольняють потреби у професійній орієнтації (основна школа - 6 років 

навчання); 

- 3 - вищий. Це класи, гуртки, групи  для найбільш здібних і обдарованих 

учнів та вихованців, які успішно беруть участь у концертній діяльності, 

конкурсах, фестивалях,  мають можливість удосконалювати професійні 

навики артиста, набувати практичних знань і методики хореографічної роботи 

(старша школа – 2 роки навчання, клас професійної майстерності – 1-2 роки 

навчання). 

Постійно оновлюється та розширюється мережа гуртків відповідно до 

потреб учнів. 

 



 

 

Навчальний план Житомирської міської школи хореографічного мистецтва «Сонечко» 

 

№ Назва предмета Рівень 

Рік навчання (класи)/кількість годин на тиждень 

 

      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                             

1 Класичний танець Початковий   4 4 4                 

   Основний         5 6 6 6 6      

   Вищий                   6 7 6 

  Народно-сценічний Початковий     1 1                

 танець Основний         1 1 1 1 1     

  

 

    Вищий                   1 1 
  

 

  Клас танцювальної Початковий 5 2 1 1               

  

 

  техніки Основний         1 1 1 1 2     
  

 

   Вищий                   1 1    

  Вивчення репертуару  Початковий   2 2 2                  

  ансамблю Основний         2 2 2 2 2        

    Вищий                   2 2    

  Акробатика Початковий     1 1                  

    Основний         1 1 1 1 1        

  Ансамбль народного  Початковий   2 3 3                      

  танцю Основний         3 3 3 3 3        

    Вищий                   3 3 3  

  

Постановка 

концертних  Основний                          

  номерів Вищий                   3 3 5  



  Карате Початковий    1 1 1                  

    Основний         1 1 1 1 1       
 

 

                

                

 

Напрям  

Назва гуртка 

Рівень 

Рік навчання (класи)/кількість годин на тиждень 

 

     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                            

Художньо-

естетичний 

 

 
Рукоділля 

Початковий              

 

Основний       3   3    

Вищий            6  

Український 
народний одяг 

Початковий     3         

Основний       3 3   6    

 Вищий            3  

Фізкультурно-

спортивний 

Акробатика Початковий  1  1         

Основний          1    

Вищий            3   

Верхова їзда Початковий   4 2 2          

Основний       2 5 2 2 2     

Карате Початковий   2 4           

Основний      1         

Соціально-

реабілітаційний 

Граматика 
ефективного 

спілкування 

Початковий   3            

Основний      3 2 1       

 Народознавство Початковий   4 5           

Гуманітарний Основний               

 



6. Програмне та навчально-методичне забезпечення 

Навчальні програми є однопрофільними, комплексними та індивідуальними, що передбачають індивідуальне 

навчання учнів у класах, гуртках, групах та інших творчих об’єднаннях. Залежно від рівня творчого об’єднання учнів 

навчання може вестися за програмами від одного до кількох років. 

Вимоги до здобувачів позашкільної освіти (вік, рівень підготовленості, вимоги до здоров’я за необхідністю), зміст 

підготовки, програмні результати, форми оцінювання їхніх досягнень відображаються у навчальних програмах.  

 

Таблиця 2 

 

Перелік програм, що використовуються в освітньому процесі Житомирської міської школи 

хореографічного мистецтва «Сонечко» 

 
№ 

з/п 

Назва програми Термін навчання за 

рівнями 

(початковий, основний, 

вищий) 

та за роками 

 

Автор 

(автори) 

Рівень схвалення 

1.  Навчальна програма 

«Класичний танець» 

Початковий – 3 роки 

     Основний – 5 років 

     Вищий -2 роки 

 

Тютюнник І.Ф. Наказ управління Житомирської міської ради від 

17.07.2017 №239 

2. Навчальна програма 

«Вивчення репертуару 

ансамблю» 

Початковий – 3 роки 

     Основний – 5 років 

     Вищий -2 роки 

 

Чижик С.І. Наказ департаменту освіти Житомирської міської 

ради від 31.12.2020 №333 

3. Навчальна програма 

«Народно-сценічний 

танець» 

Початковий – 1 рік 

      Основний – 4 роки 

      

 

Чижик С.І. Наказ департаменту освіти Житомирської міської 

ради від 31.12.2020 №333 

4. Навчальна програма «Клас Початковий – 4 роки Чижик С.І. Наказ департаменту освіти Житомирської міської 



танцювальної техніки»      Основний – 5 років 

     Вищий -2 роки 

 

ради від 31.12.2020 №333 

5. Навчальна програма 

«Ансамбль народного 

танцю» 

Початковий – 3 роки 

     Основний – 5 років 

     Вищий -2 роки 

 

Гришко Н.В. Наказ департаменту освіти Житомирської міської 

ради від 31.12.2020 №333                                                                                                                            

6. Навчальна програма 

«Постановка концертних 

номерів» 

     Вищий -2 роки 

 

Гузун Т.І. Наказ департаменту освіти Житомирської міської 

ради від 31.12.2020 №333 

7. Програма гуртка 

«Рукоділля» 

Початковий – 1 рік 

      Основний – 2 роки 

      

Жаронкіна Н.В. Наказ департаменту освіти Житомирської міської 

ради від 23.09.2019 №312/1 

8. Програма гуртка 

«Український народний 

одяг» 

Початковий – 1 рік 

      Основний – 2 роки 
 

Буланова Л.В. Наказ департаменту освіти Житомирської міської 

ради від 11.09.2020 №218 

9. Програма гуртка 

«Акробатика» 

Початковий – 1рік 

      Основний – 4 роки 

      

Кульчицький 

О.В. 

Наказ управління освіти Житомирської міської ради 

від 31.10.2017 №357 

10. Програма гуртка «Карате» 

(адаптована) 

Початковий – 1 рік 

     Основний – 1 рік 

      

Грибан О.Г. Лист ІМЗО від 08.07.2019 №22/1/12-Г-588 

11. Програма гуртка «Верхова 

їзда» 

Початковий – 1 рік 

      Основний – 2 роки 

 

Сокольников С.К. Наказ управління Житомирської міської ради від 

17.07.2017 №239 

12. Програма гуртка 

«Народознавство» 

Початковий – 1 рік 

      

Лавренчук Л.В. Наказ департаменту освіти Житомирської міської 

ради від 30.08.2021 № 220/1 

13. Програма гуртка «Граматика 

ефективного спілкування» 

Початковий – 1 рік 

     Основний – 1 рік 

 

Міхнєвич І.О. Наказ департаменту освіти Житомирської міської 

ради від 23.09.2019 №312/1 

 



7. Система оцінювання якості освіти 

Контроль і оцінювання навчальних досягнень учнів ШХМ «Сонечко» 

здійснюються на суб’єкт-суб’єктних засадах, що передбачає систематичне 

відстеження їхнього індивідуального розвитку в освітньому процесі з 

урахуванням результативності їх участі в організаційно-масових заходах 

(конкурсах, змаганнях, фестивалях, виставках тощо). 

1) Оцінювання під час уроків та занять – формувальне оцінювання, яке 

ґрунтується на ціннісних орієнтирах та індивідуальних потребах здобувачів 

освіти; враховуються навчальні потреби кожного вихованця, взаємодія між 

учнем та викладачем,  між вихованцем і керівником гуртка, що виражається у 

зворотному зв’язку; активність, самооцінювання і взаємооцінювання 

здобувачів освіти. 

2) Оцінювання результативності участі в організаційно-масових 

заходах – в залежності від рівня проведення заходу (місцевого, обласного, 

всеукраїнського, міжнародного) оцінюється частка вихованців, що бере 

участь, та частка переможців. 

 

8. Очікувані результати реалізації освітньої програми ШХМ 

«Сонечко» 

 

Як результат реалізації освітньої програми є сформованість  в учнів  

пізнавальної, практичної, творчої і соціальної компетентностей. 

Пізнавальна  забезпечує актуалізацію та збагачення 

термінологічного апарату; здатність до оволодіння 

поняттями та теоретичними знаннями,  поглиблення і 

розширення знань, ознайомлення з поняттями та 

знаннями, що стосуються класичного, народно-

сценічного танцю як  виду  хореографічного 

мистецтва, знаннями, які стосуються народно-

сценічного танцю, особливостей українських та 

національних особливостей народно-сценічних танців 



 

 

Практична  сприяє оволодінню навичками класичного, 

українського та національних народно-сценічних 

танців, методикою виконання вправ та основних 

елементів танцю, оволодінню виконавськими 

навичками різних за тематикою, лексикою, характером 

творів народно-сценічної хореографії, а також 

навичками створення художнього образу в 

хореографічному мистецтві та правильним 

сприйняттям музичного супроводу. 

Спрямована на формування хореографічних 

виконавських навичок; виконання танцювальних 

елементів та їх образно-комбінованих форм із 

відповідною емоційністю, точністю та пластичною 

виразністю; напрацювання вмінь передати образно-

виразні танцювальні рухи в хореографічній постановці 

під час розкриття художнього змісту; розвиток 

фантазії, артистичності, художнього смаку; 

формування навичок концертного виступу; здобуття 

досвіду колективної творчої діяльності для створення 

єдиного сценічного образу,  певного характеру, стилю 

та манери виконання хореографічних номерів 

концертної програми ансамблю «Сонечко». 

Творча   забезпечує формування творчих здібностей вихованців 

у процесі оволодіння хореографічним мистецтвом, 

розвиток естетичних почуттів, смаків, емоційно-

почуттєвої сфери, виховання творчої особистості у 

процесі ознайомлення з образною сутністю 



танцювальної культури основних регіонів України та 

народів світу, залучення дітей до великого розмаїття 

народної танцювальної та музичної творчості, 

прищеплення відчуття власної національної 

приналежності. 

Передбачає набуття досвіду власної творчої 

діяльності, здатності проявляти творчу ініціативу; 

розвиток уяви, фантазії, інтересу до хореографічного 

мистецтва, формування естетичних смаків, 

художнього хисту,  потреби у творчій самореалізації та 

духовному вдосконаленні.  

Соціальна  сприяє вихованню дбайливого ставлення до надбань 

світової, вітчизняної культури, мистецтва, духовних та 

матеріальних цінностей рідного краю, народних 

традицій, національної свідомості, самореалізації в 

соціумі засобами мистецтва, професійного 

самовизначення, популяризація народно-сценічної 

хореографії.  

Орієнтована на досягнення високого рівня освіченості 

і вихованості; емоційний, фізичний та інтелектуальний 

розвиток; формування позитивних особистісних 

якостей (самостійність, наполегливість, працелюбство 

та ін.), ціннісне ставлення до себе та інших, вміння 

працювати в колективі, розвиток здатності до 

професійного самовизначення, творчого становлення, 

формування громадянського поведінки, патріотизму, 

любові до України. 

 

9. Термін реалізації програми Центру 

 

Термін дії програми 3 роки з дати її затвердження. 


