
Вимоги до письмового оформлення сценарію виховної справи

Текст сценарію має бути викладений без помилок. Вимоги до комп’ютерного 
набору: шрифт -  ТітезІЧЇелуКотап, розмір шрифту -  14, інтервал -  1,5.

Текст, у якому йде мова про дії ведучих та учасників заходу, подається посередині 
рядка й виділяється курсивом (наприклад: Звучить лірична мелодія), крапка не ставиться. 
Зліва жирним шрифтом вказують дійових осіб (наприклад: Ведуча:), справа -  текст їхніх 
слів. Текст сценарію має бути викладений за таким алгоритмом:

1. Вказати форму проведення виховної справи та її тему (наприклад: Новорічне свято 
„Найдорожчий скарб”).

2. Вказати адресність, тобто -  вікову категорію дітей, для яких призначена справа 
(наприклад: Для учнів І -2 курсу; Для молодших спеціалістів; Для студентів коледжу).

3. Вказати мету проведення: навчальну чи пізнавальну, розвиваючу, виховну 
(наприклад: познайомити студентів з напрямами живопису, сприяти їхній пізнавальній 
активності, розвитку уваги, спостережливості, пам ’яті, творчих здібностей, 
формуванню основ естетичної культури.

4. Вказати наочне оформлення, його зміст, кількість (наприклад: Обладнання: плакат 
„Книга — джерело знань”, аркуші паперу (3 шт.), портрети художників: вказати 
прізвища й ініціали, надувні кульки (15 штук), букети квітів, вишиті рушники тощо).

5. Музичне оформлення передбачає перелік музичних творів та зазначення їх авторів 
(наприклад: „Вальс квітів" П.І.Чайковського, „Пісня про руш ник”( музика Г.Майбороди, 
слова А.Малишка)).

6. Обладнання включає усі технічні та інші засоби, необхідні для проведення виховної 
справи (магнітофон, акустична система, мікрофон, телевізор, проектор, декорації, стелаж 
для виставки, мольберти, трибуна, музичні інструменти, вази для квітів тощо).

7. Окремо вказують різного роду реквізит та аксесуари для проведення ігор і конкурсів: 
склянки, ложки, мотузки, маски, пов’язки для очей, дрібні предмети, таці, нитки, клаптики 
тканини, пластмасові пляшки тощо; спортивний інвентар: м’ячі, кеглі, обручі, гімнастичні 
палки тощо.

8. Сценарій ходу виховної справи (свята, ігрової програми, турніру, усного журналу, 
години спілкування тощо) викладається детально в такій послідовності:

* Вступ (визначається актуальність теми, мотивується діяльність);
* Основна частина (її зміст спрямований на реалізацію визначених педагогічних завдань,

передбачає залучення учнів (студентів) до різних видів діяльності);
* Заключна частина (підведення підсумків; допомагає з ’ясувати рівень розуміння й

усвідомлення основних ідей справи).
У ході сценарію слід виділити всі види роботи (розповідь, інтерв’ю, 

демонстрація, перегляд фрагментів фільму, гра, бесіда, прослуховування музичних 
творів) й детально їх описати. Якщо виконується пісня, вірш чи прозовий твір -  слід 
подати їх повний текст. Якщо проводиться гра, потрібно вказати завдання її 
учасникам, правила та умови проведення.

Якщо письмове оформлення є детальним, то на початку викладу посередині 
робиться запис: „Хід свята (ігрової програми тощо)”, якщо подається розгорнутий план 
проведення виховної справи (наприклад, не можна наперед передбачити, які потрібно 
буде вводити коментарі в ході інтелектуальної гри, екскурсії чи вікторини), то слід 
записати: „План проведення інтелектуальної гри”. Не детальний план проведення будь- 
якої справи педагогом записується за умови, якщо він вільно володіє матеріалом і немає 
потреби у детальному викладі. Подаючи досвід виховної роботи на обласну 
педагогічну виставку, науково-методичну раду коледжу, обласні та всеукраїнські



конкурси, для друку у фахових виданнях, методичних посібниках слід надавати 
розгорнуті сценарії всіх виховних справ.

9. На титульній сторінці обов’язково потрібно вказати форму проведення виховної
справи, її тему, прізвище, ім’я та по батькові автора, його посаду та місце роботи.

10. Якщо сценарій є авторською, оригінальною розробкою (у ній немає чужих текстів), 
то на титульному аркуші вказують: „Автор сценарію: прізвище, ім ’я, по батькові”, списку 
літератури не подають.

Якщо сценарій мас компілятивний (з різних готових матеріалів компонувався 
необхідний) або комбінований (є доробки автора та використаний матеріал інших 
авторів) характер, слід писати „Сценарій підготував (підготувала): прізвище, ім ’я, по 
батькові ” .

Якщо над сценарієм працювала творча група, то слід назвати прізвища, імена та по 
батькові всіх авторів. За умови використання компілятивного та комбінованого методів 
роботи над сценарієм, після викладу його змісту обов’язково  потрібно подати перелік 
використаної літератури, щоб уникнути плагіату. Описуючи перелік використаної 
літератури, необхідно вказати сторінки, матеріал з яких є складовою сценарію. 
Наприклад: Багацький М.В. Музична мозаїка: музично-дидактичні ігри. -  К.: Музична 
Україна, 1990.- С .  45. .
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