
 



1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета: підготовка  фахівців, які володіють методами та прийомами написання 

сценаріїв соціальних дійств та ознайомлення  студентів з етапами створення 

літературних  основ сценаріїв.  

Предмет: оволодіння теоретичними засадами драматургії та практичними 

навичками сценарної творчості. 

Завдання: 

- теоретичне оволодіння закономірностями побудови сценаріїв; 

- практичне опанування розмаїттям сценічних зображально-виражальних 

засобів; 

- виховання в студентів бажання до творчого пошуку, до експериментальних 

методів сценічного відтворення суспільних явищ різними видами мистецтва; 

- вправляти навички в організації індивідуальних, групових та масових 

соціально- педагогічних дійств. 

 

Заплановані результати навчання: 

        знати: 

- особливості соціальних дійств; 

- основні поняття сценарної роботи; 

- принципи створення сценаріїв; 

- способи і критерії відбору матеріалу; 

- методику створення соціальних дійств. 

 

вміти: 

- розробляти сценарії соціальних заходів; 

- спрямувати творчу діяльність людей різного віку; 

- поєднувати у соціально-педагогічній діяльності різні види мистецтва; 

- організовувати групові і масові соціальні заходи; 

- оцінювати ефективність власної роботи та дієвість використаних методів; 

- успішно та ефективно проводити різноманітні дійства за певним сценарієм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент набуде компетентностей: 



 

Загальні компетентності: 

ЗК3 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК5  Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК6  Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК7 Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. 

ЗК8  Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

 

Спеціальні компетентності: 

СК3 Здатність вести документацію під час виявлення потенційних отримувачів 

соціальних послуг. 

СК4 Здатність розуміти соціально-психологічні явища, процеси становлення, 

розвитку та соціалізації особистості. 

СК6   Здатність організовувати та контролювати надання соціальних послуг. 

СК9 Здатність застосовувати сучасні технології та методи професійної 

діяльності. 

СК11 Здатність аналізувати та оцінювати результати професійної діяльності. 

 

 

Результати навчання: 

 

РН1 Здійснювати пошук, аналіз і оброблення інформації для розв’язання 

професійних завдань. 

РН2 Володіти державною та іноземною мовами у професійному середовищі. 

РН3 Розв’язувати типові задачі в професійній діяльності. 

РН4 Застосовувати інформаційні ресурси та методики оцінки поведінки чи 

діяльності індивідів чи соціальних груп.  

РН14 Планувати, аналізувати, контролювати та оцінювати власну роботу та 

роботу інших осіб у спеціалізованому контексті. 

 

 



2. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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IVсеместр 

Змістовий модуль 1.Теоретичні основи сценарної роботи в системі 

професійної діяльності соціального педагога 

Тема 1. Місце і роль 

сценарної роботи в 

системі професійної 

діяльності соціального 

педагога. 

5 2   3      

Тема 2. Артистизм та 

організаторські здібності 

– важливий компонент 

педагогічної компетенції 

і культури соціального 

педагога. 

5 2   3      

Тема 3. Підготовка та 

проведення вправ на 

визначення рівня 

артистизму та 

організаторських 

здібностей соціального 

педагога. 

5   2 3      

Тема 4. Театралізовані 

дійства як засіб розвитку 

особистості. 

3    3      

Тема 5. Вплив різних 

видів мистецтва на 

формування творчої 

5   2 3      



особистості. 

Тема 6. Історичні 

аспекти генезису 

театралізованих заходів. 

7 4   3      

Тема 7. Драматургія. 

Особливості 

драматичного жанру. 

5 2   3      

Тема 8. Театралізація та 

її види. 

7 2  2 3      

Тема 9. Різновиди 

театралізованих заходів. 

3    3      

Тема 10. Види та жанри 

номерів для різних 

категорій школярів. 

5   2 3      

Тема 11. Характеристика 

соціальних дійств. 

 

5 2   3      

Тема 12. Особливості 

проведення виховних 

заходів для різних  

вікових категорій 

школярів. 

5   2 3      

Модульна контрольна 

робота 1 

2   2       

Змістовий модуль2.Методичні аспекти сценарної роботи 

Тема13.Сценарій як 

різновид драматур-

гічного дійства. 

5 2   3      

Тема14.Етапи роботи 

над створенням 

сценарію. 

3    3      

Тема 15. Монтаж як 

сценарно-драматичний 

3    3      



жанр. 

Тема16.Художньо-

емоційне доповнення 

соціального дійства. 

3    3      

Тема 17. Особливості 

підбору художньо-

емоційного доповнення 

соціального дійства. 

5   2 3      

Тема 18. Активізація 

учасників та глядачів 

соціального дійства. 

6 2   4      

Тема 19. Аналіз 

ефективності виконання 

театралізованого 

дійства. 

4    4      

Тема 20. Роль реклами в 

організації та реалізації 

соціального дійства. 

6 2   4      

Тема 21. Створення 

сценаріїв свят та інших 

виховних заходів для 

дітей дошкільного віку. 

6   1 5      

Тема 22. Створення 

сценаріїв свят та інших 

виховних заходів для 

дітей   шкільного віку.  

6   1 5      

Тема 23. Створення 

сценаріїв для 

організації дозвілля 

молоді 

4   2 5      

Модульна контрольна 

робота 2 

2    2      

Підсумково-

узагальнююче заняття 

2   2       



Разом за  IV семестр 120 20  20 80      

 

 

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Зміст лекційного курсу для студентів денної форми навчання 

IV семестр 

 

№ 

з/п 

 

Перелік тем лекцій 

Кількість 

годин 

1. Тема 1. Місце і роль сценарної роботи в системі 

професійної діяльності соціального педагога. 

Предмет і структура курсу.Основні завдання курсу.Зв'язок з 

іншими дисциплінами. 

2 

2. Тема 2. Артистизм та організаторські здібності – 

важливий компонент педагогічної компетенції і 

культури соціального педагога. 

Поняття «артистизм», «організатор», «організаторські 

здібності». Організаторська    робота    соціального    

педагога, її     основи та компоненти. Структура та зміст 

організаторської роботи соціального педагога. Вимоги  до  

особистості   соціального  педагога  як  організатора 

масових заходів. 

2 

3. Тема 3. Історичні аспекти генезису театралізованих 

заходів. 

Театралізовані та соціальні дійства в країнах Стародавнього 

Сходу та державах античного періоду.Розвиток    

театралізованих     та    соціальних     дійств     в    

епохуСередньовіччя.Розвиток соціальних дійств в епоху 

Нового час.Вітчизняна історія розвитку театралізованих 

та соціальнихдійств.Розвиток театралізованих та 

соціальних дійств на сучасномуетапі. 

4 

4. Тема 4. Драматургія. Особливості драматичного жанру. 

Драматургія та її  особливості. Трансформація 

театралізованих дійств у соціальні.Соціальне дійство 

(театралізований виховний захід).Жанрові види 

соціальних дійств. Театралізація та її види. 

4 

5. Тема 5. Характеристика соціальних дійств. 2 



Підготувати 2 різновиди соціального дійства для різних 

віковихкатегорій школярів . Провести елементи 

соціальних дійств.Проаналізувати відповідність змісту і 

вимог соціального дійства до відповідної категорії 

школярів, на яку воно розраховане. 

6. Тема 6. Сценарій як різновид драматургічного дійства. 

Поняття про сценарій. Спільне і відмінне у 

театралізованому та соціальному сценарії. Тема та ідея 

(мета) соціального дійства. Основні чинники, що 

впливають на вибір теми. Структура сценарію. 

2 

7. Тема 7. Активізація учасників та глядачів соціального 

дійства. 

Основні етапи активізації учасників. Прийоми підсилення 

активності глядачів та учасників соціального дійства. 

Типові помилки при організації соціальних дійств. 

Причини їх виникнення та шляхи подолання. 

2 

8. Тема 8. Роль реклами в організації та реалізації 

соціального дійства. 

Поняття реклами.Види реклами.Запрошення та афіша-

складові загального сценарію.Програма та її характерні 

особливості. 

 

2 

 Разом за IV семестр 20 

 

 

Перелік практичних (семінарських) занять 

для студентів денної форми навчання 

IV семестр 

№ 

з/п 

Тема практичного 

(семінарського) заняття 

Кількість 

годин 

1. Види та жанри номерів для різних категорій школярів. 2 

2. Особливості підбору художньо-емоційного доповнення 

соціального дійства. 

2 

3. Підготовка та проведення вправ на визначення рівня 

артистизму та організаторських здібностей соціального 

педагога. 

2 



4. Вплив різних видів мистецтва на формування творчої 

особистості. 

2 

5. Театралізація та її види. 2 

6. Особливості проведення виховних заходів для різних 

вікових категорій школярів. 

2 

7. Модульна контрольна робота 1. 2 

8. Створення сценаріїв свят та інших виховних заходів для 

дітей дошкільного віку. 

1 

9. Створення сценаріїв свят та інших виховних заходів для 

дітей шкільного віку. Підготовка до контрольної роботи. 

1 

10. Модульна контрольна робота 2 2 

11. Підсумково-узагальнююче заняття. 2 

 Разом за IVсеместр 20 

 

 

Самостійна робота 

Номер 

тижня 

 

Тема самостійної  роботи 

Кількість 

годин 

1. Місце і роль сценарної роботи в системі професійної 

діяльності соціального педагога. 

3 

2. Артистизм та організаторські здібності - важливий 

компонент педагогічної компетенції і культури 

соціального педагога. 

3 

3. Підготовка та проведення вправ на визначення рівня 

артистизму та організаторських здібностей соціального 

педагога. 

3 

4. Театралізовані дійства як засіб розвитку особистості 3 

5. Вплив різних видів мистецтва на формування творчої 

особистості. 

3 

6. Історичні аспекти генезису театралізованих заходів. 3 

7. Драматургія. Особливості драматичного жанру. 3 

8. Театралізація та її види. 3 

9. Різновиди театралізованих заходів. 3 

10. Види та жанри номерів для різних категорій школярів. 3 



11. Характеристика соціальних дійств. 3 

12. Особливості проведення виховних заходів для різних 

вікових категорій школярів. 

3 

13. Сценарій як різновид драматургічного дійства. 3 

14. Етапи роботи над створенням сценарію. 3 

15. Монтаж як сценарно-драматичний жанр. 3 

16. Художньо-емоційне доповнення соціального дійства. 3 

17. Особливості підбору художньо-емоційного доповнення 

соціального дійства. 

3 

18. Активізація учасників та глядачів соціального дійства. 4 

19. Аналіз ефективності виконання театралізованого 

дійства. 

4 

20. Роль реклами в організації та реалізації соціального 

дійства. 

4 

21. Створення сценаріїв свят та інших виховних заходів для 

дітей дошкільного віку. 

5 

22. Створення сценаріїв свят та інших виховних заходів для 

дітей шкільного віку. 

5 

23. Створення сценаріїв для дозвілля молоді. 5 

24. Підготовка до контрольної роботи 2 

 Разом за IV семестр 80 

 

4. ПИТАННЯ, ЯКІ ВИНЕСЕНО НА ІСПИТЗ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Перші 
 

1.Основні завдання дисципліни «Основи сценарної роботи в діяльності соціального 

педагога». 

2. Соціальний педагог як організатор, сценарист і режисер театралізованих дійств. 

3. Розкрити соціально-педагогічні функції мистецтва. 

4. Театралізовані дійства, як засіб розвитку особистості дитини. 

5. Розкрити принципи музично-театралізованої діяльності. 

6. Артистизм, як елемент майстерності соціального педагога (завдання, структура, 

складові, функції, рівні педагогічного артистизму). 

7. Організаторські здібності соціального педагога, умови їх формування. 

8. Педагогічна доцільність театралізованої діяльності. 

9. Вимоги до постановки театрального дійства. 

10. Етапи активізації учасників театралізованої діяльності. 

11. Театралізовані дійства і свята стародавньої Греції і Риму. 



12. Театральні елементи в українських іграх та обрядах. 

13. Розвиток театралізованих та соціальних дійств в епоху Середньовіччя. 

14. Розкрити основні форми соціального дійства. 

15. Розкрити види соціальних дійств: усний журнал. 

16. Розкрити види соціальних дійств: тематичні вечори. 

17. Розкрити види соціальних дійств: вечір запитань і відповідей. 

18. Розкрити види соціальних дійств: виставка. 

19. Конфлікт і дія у драматичному творі (прийоми вирішення конфлікту, види 

конфліктів). 

20. Розкрити жанр драматургії: трагедію. Назвати ознаки, складові трагедії. 

21. Розкрити жанр драматургії: комедію. 

22. Розкрити типи комедії: сатира, трагікомедія, фарс. 

23. Розкрити типи комедії: водевіль, гротеск, капусник. 

24. Види драми. Розкрити жанр драматургії: драму. 

25. Розкрийте соціально-виховну функцію соціального дійства. 

 

Другі 

 

1. Поняття про сценарій масового театралізованого дійства. 

2. Спільне між сценарієм театрального дійства та театральною п’єсою. 

3. Відмінне між сценарієм театрального дійства та театральною п’єсою. 

4. Розкрийте поняття тема і назва сценарію, його ідейна спрямованість. 

5. Афіша та її характерні особливості. 

6. Запрошення та його характерні особливості. 

7. Програма та її характерні особливості. 

8. Розкрити поняття «сценарно-режисерський задум». 

9. Композиція сценарію. Основні вимоги до експозиції сценарію. 

10. Композиція сценарію. Основні вимоги до основної частини (зав’язки, розвитку 

дії) сценарію. 

11. Композиція сценарію. Основні вимоги до кульмінації та фіналу сценарію. 

12. Композиція сценарію. Додаткові елементи композиції сценарію – пролог та 

епілог. 

13. Дійові особи сценарію. 

14. Завдання та вимоги до ведучих в сценарії театралізованого дійства. 

15. Розкрити основні етапи роботи над сценарієм. 

16. Розкрити прийоми хронології та ретроспекцію сценарію. 

17. Розкрити прийоми монтажу сценарію: паралелізму, одночасності. 

18. Розкрити прийоми монтажу сценарію: контрасту, лейтмотиву. 

19. Основні вимоги до створення основної частини сценарію. 

20. Зробити порівняння (спільне і відмінне) між драматичним твором і театральним 

дійством, св’ятом. 

21. Особливості і деякі труднощі театралізованих виховних заходів. 

22. Роль реклами в організації та реалізації соціального дійства. 

23. Поясніть взаємозв’язок прийомів монтажу. 

24. Назвати і пояснити найбільш поширені і популярні соціальні дійства. 

25. Розкрити основні прийоми активізації аудиторії  соціального дійства. 

 



Треті 

1. Дати визначення: сценарій; театралізація; режисер. 

2. Дати визначення: сценарний хід; драматургія; реквізит. 

3. Дати визначення: аншлаг; афіша; репертуар. 

4. Дати визначення: бурлекс; бутафорія; розв’язка. 

5. Дати визначення: буфонада; вертеп; роль. 

6. Дати визначення: вистава; гротеск; скетч. 

7. Дати визначення: декламація; декорація; сцена. 

8. Дати визначення: діалог; драма; сценарист. 

9. Дати визначення: драматург; експозиція; сюжет. 

10. Дати визначення: епізод; епілог; театр. 

11. Дати визначення: естрада; жанр; театралізація. 

12. Дати визначення: зав’язка; ідея; тема. 

13. Дати визначення: імпровізація; «капусник»; трагедія. 

14. Дати визначення: карнавал; комедія; трагікомедія. 

15. Дати визначення: композиція; конфлікт; трактовка. 

16. Дати визначення: концерт; кульмінація; фарс. 

17. Дати визначення: лейтмотив; мелодекламація; хор. 

18. Дати визначення: мелодрама; монолог; хореографія. 

19. Дати визначення: монтаж; мюзикл; хронологія. 

20. Дати визначення: образ; пантоміма; читець. 

21. Дати визначення: парад; персонаж; ювілей. 

22. Дати визначення: п’єса; прем’єр; шоу. 

23. Дати визначення: прем’єра; програма (програмка); акт. 

24. Дати визначення: пролог; хроніка; апофеоз. 

25. Дати визначення: анонс; блок; вокал. 

 

 

5. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Лекції, дискусія, бесіди з тем, ділові ігри, виступи, робота в Інтернеті, 

виконання практичних завдань. 

 

 

6. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Поточні тестування, усні відповіді, презентації під час семінарів, 

практичних занять, конспектування самостійної роботи, складання іспиту. 

 

 

 

7. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 
Поточне тестування та самостійна робота Модульна 

контрольна 

робота 

Підсумковий 

тест 

(екзамен) 

Сума 

Модуль 1 Модуль 2 Мкр1 Мкр2  

 

 

 Т3 Т5 Т8 Т10 Т12 Т13 Т18 Т22 Т23 Т24   



Сем. Сем Сем 10 10 50 100 

3 3 3 5 3 10 5 5 3 10 

 

Поточне оцінювання упродовж семестру: 

Практичні заняття – ( 5 з. по 3 б.= 15б) 

Семінарські заняття – (3 з. по 5б. = 15 б.) 

Модульний контроль – (2мкр по 10 б.= 20 б) 

Підсумковий контроль (іспит) – 50 б. 

 

       8.Шкала оцінювання: національна та ЄКТS 

 

 

Оцінка за шкалою 

ЕСТS 

 

Оцінка 

в 

балах 

Оцінка за національною шкалою 

 

Екзамен, диференційований 

залік 
 

 

Залік 

А відмінно 90-100 відмінно 5  

зараховано 
В дуже добре 81-89 

добре 

 

    4  С добре 71-80 

D задовільно 61-70 

задовільно 

      

     3  Е достатньо 51-60 

FX незадовільно 21-50 незадовільно 2 не зараховано 

F незадовільно 0-20 незадовільно 2 не зараховано 

 

 

     

 

 

8. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Опорні конспекти лекцій, електронні презентації, комплекс навчально-

методичного забезпечення дисципліни (плани семінарських занять, методичні 

вказівки до практичних занять, виконання завдань самостійної роботи перелік 

літератури) . 
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