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Форма проведення: письмова 
Тривалість проведення: 9,90 год  

Максимальна кількість балів: 40 балів 
Критерії оцінювання: правильність відповіді на питання, чіткість, повнота та 

розгорнутість відповіді, визначення основних понять, пов’язаних з 
мистецькою діяльністю соціального педпгога 

1. Соціально-педагогічні функції мистецтва.  

2. Характеристика професійних функцій соціального педагога в рамках його 
роботи в культурно-дозвіллєвій сфері. 

3. Види художньо-творчої діяльності соціального педагога. 

4. Соціальний педагог як організатор, сценарист і режисер театралізованих 
дійств у роботі з різними віковими групами та у різних соціумах. 

 5. Роль основних видів мистецтва у соціально-виховні роботі соціального 
педагога. 

6. Характеристика сучасних театралізованих дійств. 

7. Виховна функція театралізованих заходів. 

8. Художньо-творча діяльність як основа педагогічного процесу в роботі з 
різними соціальними групами. 

9. Вплив театрального мистецтва на формування творчої особистості людини в
контексті соціально-педагогічної роботи. 

10. Зародження театру в стародавні часи. 

11. Театралізовані дійства і свята Давньої Греції. 

12. Театралізовані дійства і свята Давнього Риму. 

13. Особливості проведення свят в слов'янських народів. 

14. Різновиди театралізованих дійств у радянський період. 



15. Теорія драми. Драма та драматургія. 

16. Тема та ідея драматичного твору. 

17. Історичні та сучасні погляди на визначення поняття сценарію. 

18. Співставлення понять «сценарій масового театралізованого дійства» та
«літературний твір». 

19. Слово та дія в сценарії масового театралізованого дійства. 

21. Риси схожості сценарію та п’єси. 

22. Риси відмінності сценарію та п’єси. 

23. Різновиди сценаріїв. Сценарії оригінальні та компілятивні.  

24. Різновиди сценаріїв. Сценарії тематичні та сюжетні. 

25. Різновиди сценаріїв. Сценарії художні та документальні. 

26. Різновиди сценаріїв. Сценарії перелічувальні та описові. 

27. Різновиди сценаріїв. Типові (каркасні) сценарії. 

28. Етапи роботи над сценарієм масового театралізованого дійства. 

29. Сценарний план. Змістове наповнення сценарного плану. 

30. Творча заявка на сценарій. Особливості її створення. 

31. Методика створення чернетки сценарію. 

32. Тема сценарію. 

33. Ідея сценарію. 

34. Епізоди сценарію. 

35. Композиція сценарію. 

36. Дійові особи сценарію. Методика перелічування дійових осіб в сценарії. 

37. Ведучі та їх місце в сценарії масового театралізованого дійства. 

38. Конфлікт сценарію масового театралізованого дійства. 

39. Драматичний конфлікт в п’єсі та сценарії масового театралізованого
видовища. 

40. Художній образ сценарію (сценарний хід). 

41. Засоби реалізації сценарного ходу під час постановки масового
театралізованого дійства. 



42. Функції сценарного ходу. 

43. Жанр сценарію масового театралізованого дійства. 

44. Засоби театралізації сценаріїв масових заходів. 

45. Наскрізна дія сценарію. 

46. «Прив’язка» сценарію. 

47. Графік монтажу сценарного матеріалу. 

48. Назва сценарію. Особливості пошуку назви сценарію. Вимоги до її
формулювання. 

49. Розрахунок тривалості майбутнього масового театралізованого заходу. 

50. Афіша та запрошення. Характерні особливості їх створення. 

51. Визначення понять «авансцена», «шоу», «фабула». 

52. Визначення понять «амплуа», «капусник», «феєрія». 

53. Визначення понять «афіша», «катарсис», «сценографія». 

54. Визначення понять «ампфлікація», «комедія», «тема». 

55. Визначення понять «антагоніст», «компіляція», «театр». 

56. Визначення понять «апарт», «інтермедія», «сценарний хід». 

57. Визначення понять «апофеоз», «естрада», «театралізація». 

58. Визначення понять «бурлеск», «драма», «лейтмотив». 

59. Визначення понять «вар’єте», «кабаре», «лібретто». 

60. Визначення понять «вертеп», «водевіль», «мімодрама». 

61. Визначення понять «опера», «оперета», «реприза». 

62. Визначення понять «декламація», «драматургія», «драматична боротьба». 

63. Визначення понять «дія», «епізод», «кульмінація». 

64. Визначення понять «мелодрама», «мораліте», «сценарій». 

65. Визначення понять «експозиція», «контрапункт», «наскрізна дія». 

66. Визначення понять «вентрологія», «епілог», «міракль». 

67. Визначення понять «зав’язка», «аншлаг», «містерія». 

68. Визначення понять «вистава», «гротеск», «практикабль». 



69. Визначення понять «апофеоз», «імпровізація», «компіляція». 

70. Визначення понять «нарратор», «речитатив», «фарс». 

71. Визначення понять «мюзикл», «роль», «конфлікт». 

72. Визначення понять «пролог», «реквієм», «театралізація». 

73. Визначення понять «балаган», «анонс», «ідея». 

74. Визначення понять «жанр сценарію», «монтаж сценарію», «розв’язка в
сценарії». 

 

 


