
 

І.Вступ 

 

 Житомирська міська школа  хореографічного мистецтва «Сонечко» - заклад  

позашкільної освіти, який забезпечує здобуття позашкільної освіти через набуття 

компетентностей з урахуванням інтересів та потреб особистості у творчій самореалізації 

та інтелектуальному, духовному і фізичному розвитку, підготовку до професійної та 

громадської діяльності, створює умови для соціального захисту та організації 

змістовного дозвілля відповідно до здібностей, можливостей та обдарувань здобувачів 

позашкільної освіти, надає початкову хореографічну освіту. 

Позашкільна освіта у ШХМ «Сонечко» здійснюється за художньо-естетичним, 

фізкультурно - спортивним, соціально-реабілітаційним та гуманітарним напрямами, які 

забезпечують розвиток творчих здібностей, обдарувань, здобуття практичних навичок, 

оволодіння знаннями в сфері вітчизняної і світової культури та мистецтва; інтересів, 

соціальний захист здобувачів позашкільної освіти. Виховання у школі органічно 

поєднується з процесом навчання дітей. 

Метою діяльності ШХМ «Сонечко» є розвиток творчих здібностей, обдарувань 

учнів, сприяння набуттю учнями практичних навичок у сфері вітчизняного і світового 

хореографічного мистецтва. 

 У своїй діяльності школа хореографічного мистецтва «Сонечко» керується 

Конституцією України, Конвенцією ООН «Про права дитини», Законами України  «Про 

освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства»,  Положенням про 

позашкільний навчальний заклад, Положенням про порядок організації індивідуальної 

та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, актами Президента України та 

Кабінету Міністрів України, законодавчими актами  в галузі освіти і охорони дитинства, 

інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої 

влади та органів місцевого самоврядування, розпорядженнями міського голови,  

нормативно-правовими актами,  Статутом школи, Стратегією розвитку Житомирської 

міської школи хореографічного мистецтва «Сонечко» до 2027 року. 

Освітній процес у Житомирській міській школі хореографічного мистецтва 

«Сонечко» здійснювався на основі Типових освітніх програм Міністерства освіти і 

науки України та програм, затверджених департаментом освіти Житомирської міської 

ради. Відповідно до «Освітньої програми КЗ позашкільної освіти Житомирської міської 



 

школи хореографічного мистецтва «Сонечко» та «Положення про організацію 

освітнього процесу у закладі позашкільної освіти Житомирська міська школа 

хореографічного мистецтва «Сонечко» (протокол педради №10 від 31 серпня 2021 року). 

Метою освітнього простору ШХМ  є надання знань, формування вмінь і навичок, 

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

допрофесійна підготовка, створення умов для  духовного, інтелектуального і фізичного 

розвитку вихованців. 

Спільними зусиллями учасників освітнього процесу ШХМ «Сонечко» 

забезпечується єдність навчання, виховання і розвитку учнів, дотримання високих 

професійних стандартів у всіх сферах діяльності ШХМ «Сонечко», утвердження 

академічних чеснот та запобігання порушення академічної доброчесності. Виховний 

процес є невід’ємною складовою  освітнього процесу у ШХМ «Сонечко» і ґрунтується 

на загальнолюдських цінностях, культурних  цінностях українського народу, цінностях 

громадянського (вільного  демократичного) суспільства, принципах верховенства права, 

дотримання прав і  свобод людини і громадянина, принципах, визначених Законом 

України «Про освіту» та спрямовується на формування: 

 відповідальних та чесних громадян, які здатні до свідомого суспільного  вибору та 

спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству; поваги до 

гідності, прав, свобод, законних інтересів людини і громадянина;  нетерпимості до 

приниження честі та гідності людини, фізичного або  психологічного насильства, а 

також до дискримінації за будь-якою ознакою; патріотизму, поваги до державної мови 

та державних символів України,  поваги та дбайливого ставлення до національних, 

історичних, культурних  цінностей, нематеріальної культурної спадщини українського 

народу,  усвідомленого обов’язку захищати у разі потреби суверенітет і територіальну  

цілісність України; 

 усвідомленої потреби в дотриманні Конституції та законів України,  нетерпимості до їх 

порушення, проявів корупції та порушень академічної  доброчесності; 

 громадянської культури та культури демократії; 

 дотримання вимог законодавства щодо протидії різних форм насилля, булінгу та 

кібербулінгу серед дітей та учнівської молоді; 

 посилення роботи з правової освіти, правового виховання та попередження 

правопорушень; 
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 культури та навичок здорового способу життя, екологічної культури і дбайливого 

ставлення до довкілля; 

 прагнення до утвердження довіри, взаєморозуміння, миру, злагоди між  усіма 

народами, етнічними, національними, релігійними групами; почуттів доброти, 

милосердя, толерантності, турботи, справедливості,  шанобливого ставлення до сім’ї, 

відповідальності за свої дії; 

 культури свободи та самодисципліни, відповідальності за своє життя,  сміливості та 

реалізації творчого потенціалу як невід’ємних складників  становлення особистості. 

 Зусилля педагогічного колективу Житомирської міської школи хореографічного 

мистецтва «Сонечко» у 2021-2022 навчальному році було спрямовано на реалізацію 

державної політики у сфері позашкільної освіти; формування вихованої, творчої, фізично 

та морально здорової, з глибоко розвиненою національною свідомістю особистості; 

вивчення культурно-історичної спадщини українського народу; використання нових 

сучасних педагогічних методів та інноваційних проектів у вихованні та навчанні при 

організації дистанційного навчання; практичне застосування основних форм онлайн  

комунікації: відеоконференції, форуму, відеочату; використання  Національної  он-лайн 

платформи з цифрової грамотності «Дія»  для удосконалення навичок користування  

інтернетом;  забезпечення випереджаючого характеру освітнього процесу у гуртках, 

вільний розвиток особистості та формування соціально-суспільного досвіду; створення 

умов для підтримки та розвитку творчої особистості; формування здоров'язбережувальної 

компетентності педагогів, учнів та   їх батьків; здійснення якісної підготовки учнів ШХМ 

«Сонечко» до хореографічних конкурсів; виховання сценічної культури; забезпечення 

умов для самореалізації дитини відповідно до її здібностей, особистих і суспільних 

інтересів; формування в учнів ціннісних життєвих навичок; забезпечення  спільними 

зусиллями всіх учасників освітнього процесу єдності навчання, виховання і розвитку 

учнів; налагодження  тісного взаємозв’язку з освітніми, медичними, культурними, 

громадськими організаціями у питанні навчання і виховання учнів ШХМ «Сонечко». 

У відповідності до вимог Законів України “Про освіту”, «Про позашкільну освіту», 

«Положення про позашкільний навчальний заклад»,  Порядку проведення моніторингу 

якості освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України 16 січня 2020 

року № 54, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 лютого 2020 року за 

№ 154/34437, наказу Державної служби якості освіти України від 29.09.2021р.  №01-11/66 

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-poryadku-provedennya-monitoringu-yakosti-osviti-zareyestrovanij-u-ministerstvi-yusticiyi-ukrayini-vid-10-lyutogo-2020-roku-15434437


 

«Про формування внутрішньої системи забезпечення якості та проведення 

самооцінювання освітніх і управлінських процесів у закладах позашкільної освіти», 

Положення про внутрішній моніторинг якості освітнього процесу  у Житомирській 

міській школі хореографічного мистецтва «Сонечко», наказу від 30.12.2021р. №61 «Про 

створення робочої та моніторингової груп та проведення комплексного самооцінювання» 

з метою розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та 

якості освіти у школі, постійного підвищення якості освітньої діяльності у ШХМ 

«Сонечко» робочими групами було проведено комплексне вивчення й самооцінювання 

якості освітньої діяльності за напрямами: 

- освітнє середовище в школі; 

- система оцінювання результатів навчання здобувачів освіти; 

- педагогічна діяльність; 

- управлінські процеси. 

В ході самооцінювання вивчалося питання, над яким працював педколектив у 

2021-2022 н.р.: «Вплив естетизації освітнього процесу на становлення особистості 

здобувача позашкільної освіти». 

На нарадах при  директорі розглядалися питання: 

- Про якість підготовки до нового навчального року та організація роботи в період 

карантину; 

- Про створення безпечного освітнього середовища; 

- Про організацію роботи з охорони праці, протипожежної безпеки, безпеки 

дорожнього руху, цивільного захисту; 

- Про стан роботи школи з питання дотримання вимог законодавства щодо протидії 

різним формам насилля, булінгу та кібербулінгу серед дітей та учнівської молоді; 

- Про дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку учасниками 

освітнього процесу; 

- Про проведення заходів із увіковічнення пам’яті захисників України; 

- Про вивчення стану викладання навчальних  предметів; 

- Про роботу над проблемною темою; 

- Про формування в учасників освітнього процесу готовності до захисту України, 

громадського сприяння безпеці та обороні України; 

- Про забезпечення наявності в школі необхідних ресурсів для організації 



 

освітнього процесу, створення комфортних та безпечних умов, відкритого , 

безпечного, безбар’єрного середовища тощо 

Педагогічні працівники здійснювали освітню діяльність згідно навчальних програм 

для предметів, для гуртків. Освітня програма школи спрямована 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.                               

Навчальні програми погоджено на засіданнях педагогічної ради та затверджено 

наказами департаменту освіти Житомирської міської ради згідно вимог. Педагогічна 

діяльність базувалась на використанні сучасних освітніх підходів до організації 

освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти. 

Вчителі під час проведення уроків використовували сучасні педагогічні технології, 

діяли на засадах педагогіки партнерства, співпрацювали з батьками здобувачів освіти з 

питань організації освітнього процесу, забезпечували постійний зворотній зв'язок. Під 

час дії карантину та військового стану в Україні у закладі  продовжувалось навчання за 

допомогою технологій дистанційного навчання з використанням платформи ZOOM, 

зверталась увага учнів на дотримання техніки безпеки під час дистанційних занять в 

домашніх умовах.  

 Викладачі хореографічних дисциплін, керівники гуртків адаптували теми 

навчальних програм відповідно до можливостей проведення дистанційних занять. 

Розклад  занять відповідав  основному розкладу роботи ШХМ «Сонечко». 

Адміністрація  закладу здійснювала контроль за навчальними матеріалами та 

якістю освітньої діяльності педагогічних працівників, підтримувала зворотній зв'язок з 

педагогами через Viber, Telegram; з батьками – у телефонному режимі. З метою 

систематизації та удосконалення надання освітніх послуг здобувачам позашкільної 

освіти  у ШХМ «Сонечко» було освоєно роботу на платформі HUMAN. 

Школою хореографічного мистецтва «Сонечко» під час карантину вжито 

комплекс заходів, спрямованих на  згуртування учнівських колективів та організацію 

роботи по формуванню громадянина України, патріота своєї Батьківщини. Творчий 



 

колектив Житомирської міської школи хореографічного мистецтва «Сонечко» 

постійно шукав нові підходи до організації освітнього процесу, створення сприятливих 

психологічних умов для плідної роботи, оновлення методичного арсеналу для 

максимальної реалізації вподобань, розвитку здібностей дітей і підлітків, 

самоутвердження їх як особистостей. 

У 2021-2022 навчальному році кращі 20 учнів ШХМ «Сонечко» були відзначені 

стипендіями міського голови. 

Школа створювала умови для набуття здобувачами позашкільної освіти 

компетентностей, необхідних для їхньої подальшої самореалізації, соціалізації, 

професійної діяльності. Окрім занять хореографією, діти відвідували заняття гуртків 

«Верхова їзда», «Рукоділля», «Український національний одяг», «Народознавство», 

«Граматика ефективного спілкування». Робота гуртків планувалася за освітніми 

програмами з позашкільної освіти МОН України, які забезпечують формування та 

реалізацію державної політики у сфері освіти і науки, а також за іншими освітніми 

програмами,  затвердженими відповідними місцевими органами виконавчої влади. 

Методична служба  ШХМ функціонувала відповідно  до вимог чинного  

законодавства про освіту і була організована в колективних та індивідуальних формах. 

У контексті методичної роботи реалізувалася розробка стратегічного, перспективного й 

поточного планування.  

У ШХМ «Сонечко» розроблено та схвалено рішенням педагогічної ради (протокол 

від 31.08.2021 року №10) Стратегію розвитку Житомирської міської школи 

хореографічного мистецтва «Сонечко» до 2027 року. Мета Стратегії розвитку: 

удосконалення системи роботи Житомирської міської школи хореографічного 

мистецтва «Сонечко» шляхом створення належних соціально-педагогічних умов для 

забезпечення гармонійного розвитку вихованців, реалізації  

Народний ансамбль танцю ШХМ «Сонечко» постійно демонстрував високий 

рівень професіоналізму та запрошувався до участі у культурно-мистецьких заходах: 

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-річча 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 

20/08-29/08/2022 – волонтерська місія для проведення благодійних заходів на підтримку 

ЗСУ та участь у ІХ Міжнародному фестивалі фольклору та народного мистецтва у 

м.Плоцьк (Польща) 

Пріоритетною була робота по  підвищенню професійного рівня вчителя через його 

самоосвіту, самовдосконалення, використання мережі Інтернет.  

З метою стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня 

професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної 

майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, 

забезпечення ефективності освітнього  процесу в ШХМ «Сонечко»  організовано 

атестацію педагогічних працівників.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Завдання на 2022 -2023 н.р. 

1. Реалізація державної політики у сфері позашкільної освіти. 

2. Підвищення безпечності середовища і посилення життєстійкості молоді. 

3. Формування в учасників освітнього процесу готовності до захисту України, 

громадського сприяння безпеці та обороні України, свідомої громадянської позиції. 

4. Формування вихованої, творчої, фізично та морально здорової, з глибоко 

розвиненою національною свідомістю особистості. 

5. Вивчення культурно-історичної спадщини українського народу. 

6.  Формування компетентності учнів для безпечного та гідного життя, розвитку і 

самореалізації у швидкоплинному та малопередбачуваному світі. 

7. Забезпечення  спільними зусиллями всіх учасників освітнього процесу єдності 

навчання, виховання і розвитку учнів. 

8. Розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти, здійснення 

самооцінювання освітніх процесів. 

9.  Використання нових сучасних педагогічних методів та інноваційних проектів, 

оволодіння інструментами дистанційного навчання. 

10. Дотримання правил внутрішнього розпорядку, академічної доброчесності, норм 

педагогічної етики,  поваги до гідності й прав здобувачів освіти. 

11. Попередження булінгу та інших форм насилля, створення  безпечного освітнього 

простору на основі принципів моралі, формування позитивного мікроклімату та 

толерантної міжособистісної взаємодії  в освітній діяльності. 

12. Забезпечення випереджаючого характеру освітнього процесу у гуртках, вільний        

розвиток особистості та формування соціально-суспільного досвіду. 

13.Формування здоров'язбережувальної компетентності педагогів, учнів та   їх батьків. 

Проведення навчання та інструктажів з охорони праці, безпеки життєдіяльності, 

пожежної безпеки, правил поведінки в умовах надзвичайних ситуацій. 

14. Підвищення рівня професійної майстерності та мобільності педагогічних 

працівників в умовах неперервної освіти. 

15. Залучення молоді до участі у суспільному житті, у житті територіальної громади, 

підвищення самостійності учнів, конкурентоспроможності, формування у молоді 

громадянських компетентностей. 

16. Здійснення якісної підготовки учнів ШХМ «Сонечко» до Міжнародних, 



 

Всеукраїнських, обласних хореографічних конкурсів.  

17. Налагодження  тісного взаємозв’язку з освітніми, медичними, культурними, 

громадськими організаціями у питанні навчання і виховання учнів Житомирської 

міської школи хореографічного мистецтва «Сонечко».  

18. Підвищення мобільності, соціальної і культурної інтеграції молоді в суспільне життя 

України та світу. 

 


