
 

Навчально-виховний комплекс “Домінанта” – дошкільний навчальний 

заклад – спеціалізована школа І ст. – суспільно-гуманітарна гімназія – 

спеціалізована школа №204 з поглибленим вивченням фізичної 

культури 

 

 

 

 

 

 

Розробка виховного заходу  

для учнів загальноосвітніх навчальних закладів  

«Посвята в гімназисти» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сироваткина Катерина Сергіївна, педагог-організатор  

НВК «ДОМІНАНТА», вчитель першої категорії 

 

 

 



2 
 

 

ЗМІСТ 

1. ВСТУП……………………………………………………….        3 

2. ОСНОВНА ЧАСТИНА…………………………………….        4 

3. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА………………………………….       7 

4. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………….      17 

5. ДОДАТКИ…………………………………………………….       18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

ВСТУП 

         Метою концепції Нової української школи є розвиток природних 

здібностей, інтересів, обдарувань учнів та учениць, формування 

компетентностей, необхідних для їх соціалізації та громадянської активності, 

свідомого вибору подальшого життєвого шляху та самореалізації, виховання 

відповідального, шанобливого ставлення до родини, суспільства, 

навколишнього природного середовища, національних та культурних 

цінностей українського народу. 

         Гімназія «Домінанта» – це  життєвий простір дитини; тут вона не просто 

готується до життя, а живе. Тому виховна робота планується так, щоб сприяти 

становленню особистості як творця й проєктувальника свого життя, 

гармонізації та гуманізації стосунків між здобувачами освіти і педагогами, 

школою і родиною, керуючись ідеями дитиноцентризму, демократичного 

партнерського діалогу між поколіннями. Важливу роль у цьому відіграє 

позакласна робота. Її мета полягає у задоволенні інтересів і запитів дітей, 

розвитку їх творчого потенціалу, нахилів і здібностей у різних сферах 

діяльності та спілкування. Домінуюча роль в її організації належить педагогу-

організатору, який є передусім організатором позакласних виховних заходів.  

         Ці заходи є специфічниим культурним простором для здобуття досвіду 

рефлексій та інтерпретацій; вони допомагають досліджувати форму та зміст 

сценічної творчості; проявляти емоційний інтелект, творче мислення, 

ініціативність, самосвідомість й самоефективність, навчають уміння 

комунікувати з іншими, долати бар’єри, пов’язані з неоднозначністю, 

невизначеністю та ризиками, співпрацювати з іншими особами; бути 

залученим до культурних процесів в Україні. А важливу роль в успішному 

проведенні будь-якого шкільного заходу, особливо для дітей, 

має  сценарій.  Від  того, наскільки цікаво, яскраво і змістовно побудований 

сценарій заходу (концерту,  зустрічі  з відомою людиною, вечори зустрічей 

випускників, конкурсу, фестивалю і навіть вистави) залежить успіх і 

оригінальність всього заходу.  

https://ua-referat.com/%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B9
https://ua-referat.com/%D0%A2%D0%BE%D0%B3%D0%BE
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ОСНОВНА ЧАСТИНА 

         Роботу над сценарієм слід починати з визначення теми та ідеї. 

 Тема – це коло явищ, відібраних і освітлених автором. 

 Ідея – це  основний висновок, думка, оцінка зображуваних подій. 

         Тема зазвичай задана з самого початку, а до ідеї, як загального головного 

висновку, сценаристові і режисерові треба ще поступово підвести учасників і 

глядачів програми. 

Одна зі специфічних особливостей сценарію культурно-дозвільної 

програми полягає в його документальній основі. Тому для вибору сюжету 

потрібна основна подія, бо подальші пошуки яскравого цікавого сюжету 

будуть визначатися основною подією. 

Наступним кроком є продумування композиції сценарію, тобто 

реалізація конфлікту, сюжету в сценічній дії. 

 Композиція – організація дії і відповідне розташування матеріалу. 

Основні компоненти: 

Експозиція – введення в дію, коротка  розповідь  про події, що 

передували виникненню конфлікту. Експозиція звичайно переростає в зав'язку 

або безпосередній початок дії.  Експозиція і зав'язка повинні бути гранично 

чіткими, лаконічними. 

Зав'язка – початок конфлікту. 

Кульмінація – найвища точка розвитку конфлікту. 

Розв'язка – вирішення конфлікту. 

Основна дія – сувора логічність побудови та розвиток теми. 

Кожен епізод має бути обумовлений, пов'язаний смисловими 

«містками» з попереднім і наступним. 

Класичну структуру програми складають такі елементи: 

 Пролог – композиційний прийом, показ або демонстрація ідей автора, 

його ставлення до події. Пролог не пов'язаний з основною дією, а в 

експозиції сюжетну дію бере свій початок. 

https://ua-referat.com/%D0%94%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B0
https://ua-referat.com/%D0%9E%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%8F
https://ua-referat.com/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C
https://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C
https://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA
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 Зав'язка – початок драматургічного конфлікту, знаходить свій розвиток 

у наступних структурних елементах композиційної побудови сценарію, 

визначає початок основної дії. Пошук оригінальному сюжетного 

рішення зав'язки – драматургічна проблема. Оригінальне рішення 

зав'язки багато в чому визначає подальший хід усієї програми. 

 Сюжетний хід – художній прийом, робить драматургічний твір 

неповторним і оригінальним по композиційної побудови. 

 Основний розвиток дії – тут фактично укладається весь 

основний сюжет програми. Підкреслюючи вирішальне значення задуму 

в творчому процесі створення сценарію, його нерідко порівнюють 

з архітектурним проєктом в будівництві, в якому передбачається 

цілісний образ всієї споруди та співвідношення його окремих 

частин, розрахунки його "несучих" конструкцій. 

У процесі роботи над задумом культурно-дозвільної програми можна 

простежити і вичленувати такі етапи: 

1. Відгук на "соціальне замовлення" суспільства, збір і пошук матеріалу. 

2. План творчої діяльності. Визначення тематичної основи майбутнього 

сценарію, вивчення передбачуваної авдиторії, постановка педагогічних 

завдань. 

3. Кристалізація плану, обростання змістовним матеріалом, пошук 

додаткових фактів, уточнення подій, явищ, пошук реальних героїв і робота з 

ними і над документами. 

4. Творчі імпровізації і варіації при відборі художнього матеріалу. 

5. Вибір форми, обґрунтування конфлікту, пошук сюжету або 

сюжетного ходу, образної виразності. 

6. Робота над композицією сценарію, відбір прийомів активізації 

глядачів, постановка і пошук вирішення організаційних питань. 

7. Доопрацювання та реалізація задуму в одній з форм сценарного 

запису. Остаточний відбір виразних і образотворчих засобів для втілення 

задуму. 

https://ua-referat.com/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ua-referat.com/%D0%A1%D1%8E%D0%B6%D0%B5%D1%82
https://ua-referat.com/%D0%90%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ua-referat.com/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7
https://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://ua-referat.com/%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0


6 
 

         Для заходів – культурних дитячих програм і концертів необхідно дуже 

серйозно підходити до підбору літературного матеріалу, який повинен 

відповідати віковим особливостям учнів та учениць та мати більший резонанс 

серед них. У ньому не повинно бути складних фраз, слів, наукової 

термінології, інакше діти не зрозуміють сенсу і драматургії сценарію.  

         Так само потрібно включати в сценарій ігрові моменти, дитячі та 

тематичні вірші, приказки, цитати з відомих творів, як поетичних, так і 

прозових. Матеріал можна брати з книг з організації дозвілля і культурних 

заходів, книг з проведення свят, вірші, прозові твори.  

         Важливу роль відіграє музичне оформлення заходу, так як воно надає 

своє естетичне забарвлення та має стимулювальний ефект, здатний 

покращувати комунікативні здібності та корегувати психофізичний і 

емоційний стан учасників та глядачів. У сценарії так само необхідно це 

враховувати і вказувати, знаходити відповідну до драматургії музику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82
https://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D1%80%D1%88%D1%96
https://ua-referat.com/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8
https://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C
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ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 

         Розглянемо сценарій культурно-виховного заходу, який присвячено 

отриманню учнями та ученицями п’ятого класу нового статусу у закладі 

освіти.  

         ТЕМА: «Посвята в гімназисти» 

         МЕТА: соціалізація особистості та формування учнівського колективу в 

нових умовах; формування в учнях активної громадської позиції, почуття 

відповідальності перед колективом, бажання працювати задля розвитку 

держави; виховання патріотизму, поваги до державних символів та атрибутів 

навчального закладу; підвищення мотивації навчання; розвиток творчих 

здібностей та вміння виступати перед авдиторією; прищеплення навичок 

правильної поведінки в гімназії 

Сценарій гімназійного заходу 

У фонограмі лунають фанфари 

Номер барабанщиць 

Дикторський текст 

Із хлібом і сіллю, як завжди ведеться, 

Ми зичим достатку усім і добра.  

Хай сонце всміхнеться, життя удається, 

І доля завжди щоб привітна була. 

Хореографічна композиція «Україна» 

У фонограмі лунає музика на сцену виходять ведучі 

Ведучий 1  

Добрий день, шкільна громадо, 

Вас вітаєм дуже радо! 

Ведучий 2  

Ми зібралися у школі 

В нашім гарнім, добрім колі, 

в нашій радісній родині, 
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бо велике свято нині. 

Ведучий 1 

Зібрались сьогодні ми на свято,  

Майбутніх гімназистів вітати від душі.  

А в цьому році їх у нас –  ____! 

То ж зустрічайте, ось вони усі!  

Ведучий 2  

Отже, запрошуємо до зали учнів та учениць 5-а класу! Вітаємо учнів та 

учениць  5-б класу! Зустрічаймо учнів  та учениць 5-в класу! Запрошуємо учнів 

та учениць 5-г класу! Оплески всім нашим п’ятикласникам. 

В фонограммі лунає музика, до актової зали заходять діти 

Ведучий 1 

Хай буде вам день оцей, як свято 

Хай буде щастя в серці у батьків 

Хай пісня лине щира і завзята, 

Хай буде радість, вищою від слів. 

Ведучий 2 

Нехай на нас чекають добрі зміни!  

У наших свят традиція одна:  

Підняти вгору прапор України!  

Хай  Гімн держави зараз пролуна! 

Ведучий 1  

Гімназія! Увага! Право супроводжувати Державний Прапор України та 

Прапор НВК «Домінанта» надається лідерам учнівського самоврядування, 

відмінникам у навчанні 

Ведучий 2  

Гімназія! Рівняйся! До внесення прапорів стояти струнко

Внесення прапорів. 

У фонограмі лунає Гімн України. 
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В1  

Гімназії кращої в світі немає! 

Ми всі чекаємо одне, 

Що зараз вас директор привітає 

Свято це для неї—головне! 

(Вітальне слово директора гімназії та вручення грамот учням) 

По закінченню врученню грамот на сцену виходять  

учні та учениці  5-х класів 

Учень 1 

Ми зібралися сьогодні  

У святковий світлий час,  

Учень 2  

Щоби клятву гімназиста  

Зараз кожен дав із нас.  

У фонограмі лунає музика на сцену виходять 

лідери учнівського самоврядування 

Ведучий 1  

Отож, учні  та учениці Домінанти, приготуйтеся почути, запам’ятати та 

впустити у своє серце … 

КОДЕКС ЧЕСТІ ГІМНАЗИСТА! 

Ведучий 2  

Право зачитати Кодекс честі гімназії «Домінанта» надається відмінникам у 

навчанні, лідерам учнівського самоврядування  

(На сцену виходять учні та зачитують Кодекс честі гімназії) 

Учень 1  

Любі п’ятикласники та п’ятикласниці! Той, хто став учнем гімназії 

«Домінанта», не повинен мати інших намірів, крім досягнення успіхів у 

навчанні та духовному зростанні. 

Учень 2  

Перш за все, навчись бути добрим, а потім мудрим, бо без першого важко 

досягти другого. 

Учень 1  
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Єдиним правилом усіх твоїх дій хай буде істинне добро. 

Учень 2  

Свою поведінку, мову, зовнішній вигляд бережи в чистоті та честі. 

Учень 1  

Шануй учителів своїх, як батька й матір, а друзів як братів. 

Учень 2  

Що вмієш – не забувай, чого не вмієш – навчись. 

Учень 1  

Навчаючись чужому, – свого не цурайся. Шануй свої звичаї та культуру, бо 

без цього не навчишся шанувати чужих. 

Учень 2  

Пам’ятай Україну, де б ти не був, почувайся частиною рідного краю, гідним 

представником своєї держави. 

Учень 1  

Бережи та гартуй своє здоров’я, тоді праця буде радістю, а не тягарем. 

Учень 2  

Звикай говорити правду, щоб ніколи не було розладу між серцем і вустами. 

Учень 1  

Пам’ятай, що знання, отримані в школі, повинні служити тільки для блага 

людей. 

Учень 2  

Клянемось дотримуватись кодексу честі гімназиста: 

Усі учні разом 

Клянемось! Клянемось! Клянемось! 

Ведучий 1  

І ось ви майже гімназисти. Залишилося отримати лише почесний знак гімназії 

«Домінанта», які вам вручать наші гості та адміністрація НВК «Домінанта» 

Пісня «Ми гімназисти» 

Під час виконання пісні учнями 5х класів, директор, 

гості та вчителі гімназії вдягають значки 

Ведучий 1  
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Ми вітаємо гімназистів та гімназисток і радо приймаємо у нашу дружню 

родину «Домінанта».  

Ведучий 2  

Вчиться так, щоб вами пишалися ваші батьки та вчителі. 

Танець «Флешмоб» 

У фонограмі лунає музика на сцену виходять учні 5х класів 

Учень 1 Учителько найперша, рідна, 

Це ми тобі вже дякуєм в цей час                     

За те, що розум, щирість і уміння,-        5-А 

Усе віддала ти для нас. 

Учень 2 Дитинство—то вічне світання,   

А школа—наш порт на зорі.                      5-Б       

Ми йдемо вперед без вагання, 

Забудем печалі старі.       

Учень 3      Ми впевнено будем до мрії іти, 

                    Нам буде освіта в житті помагати,                5В 

                    Знання нас завжди приведуть до мети, 

                    А ми обіцяємо їх зберегти. 

Учень 4     Адже в кому покликання серця відчутне, 

                   Усвідомлює навіть в теперішній час,            5Г 

                   Що на терені школи зростає майбутнє, 

                   А майбутнє сьогодні залежить від нас. 

Пісня «Майбутнє»  

У фонограмі лунає музика на сцену виходять ведучі 

Ведучий 1  

І сьогодні привітати гімназистів та гімназисток із новим важливим кроком у 

вашому житті прийшли ваші перші вчителі 

(Слово перших вчителів) 

Учень 1  

Вже в гімназії прижились,             

Правил добрих ми навчились.                   

Ось послухайте ви їх 
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І дотримуйтесь усіх.            

Учень 2 

Перше правило: учись                                    

Ти старанно –  на "12".     

Учень 3 

Друге правило: трудитись                             

Ти і вдома не лінись!                    

Учень 4 

Бути чесним і правдивим 

Третє правило у нас.                                        

Бути другом незрадливим - 

Клас - за тебе, ти - за клас. 

Учень 5  

Мудре правило четверте                                 

Знай і друзям розкажи:                                  

Наполегливо й уперто 

Економ і бережи. 

Парту, книгу, кожну річ 

Бережи, люби природу – 

Це наказ твого народу.           

Учень 6 

П’яте правило: читати,     

Малювати і співати,                                          

Гратися з товаришами 

І дружити з малюками.                          

Учень 7 

Все надзвичайно просто, друже. 

Тут розумні учні дуже!                                     

Отже, це чекає й нас: 

Вчителі візьмуться враз, 

Попрацюють трохи з нами, 

Й зроблять нас професорами.    
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Учень 8 

Гімназія  - це дивосвіт, 

Що пізнаємо з вчителями, 

Які навчають, окриляють, 

Своїми діляться знаннями. 

Учень 9 

Квітуй гімназія моя,  

 

В знаннях змістовних та 

ґрунтовних 

Ти вічно юна й молода  І в учнях 

процвітаєш неповторних

                                                                  

Танець «Ліричний» 

У фонограмі лунає музика на сцену виходять ведучі 

Ведучий 1 

Хвилюєтесь сьогодні не лише ви, гімназисти та гімназистки, та ваші вчителі, 

але й – ваші батьки. Отже, слово для привітання надається… 

(Ведучі запрошують батьків до слова. Привітальне слово батьків) 

Ведучий 1   

Із теплих лагідних рук ваших батьків та перших вчителів ви потрапили у міцні 

і, вже такі рідні руки, ваших нових класних керівників. 

Ведучий 2  

Вони з дня в день віддають свою енергію, розум, талант, аби виховати 

майбутнє покоління 

Учень 1 

Ми молодість, майбутнє України 

Ми ті кому довірили життя  

Життя своєї власної країни 

ІІ надію й віру в майбуття 

Учень 2 

Тож, ми гімназисти та гімназистки НВК «Домінанта» обіцяємо бути гідними 

громадянами України та служити тільки на благо людей та нашої рідної 

держави! 

Танець «Я люблю свою країну»  

У фонограмі лунає музика на сцену виходять ведучі 
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Ведучий 1  

Вітаємо оплесками класних керівників та вихователів групи  продовженого 

дня, наших 5-ти класників 

(Привітальне слово класних керівників і вихователів ГПД) 

Ведучий 2. Д О М І Н А Н Т А 

Ведучий 1. Д- доброта, доброзичливість, дружба 

Ведучий 2. О- особистість, освіченість, обдарованість. 

Ведучий 1. М - мрія, мислення, майстерність 

Ведучий 2. І – інтелект, індивідуальність, інтегрованість 

Ведучий 1. Н – науковість, наполегливість, наступність 

Ведучий 2. А – активність, актуальність, авангардність 

Ведучий 1. Н – натхнення, національна свідомість 

Ведучий 2. Т-талант, творчість, толерантність 

Ведучий 1. А – атмосфера сімейного комфорту 

Ведучий 2.  

І все це школа «Домінанта» – наша берегиня, наша перша стежка до мети 

Учень 1   

Гімназіє,   

Тут віра й надія, тут світло й тепло –  

І серце радіє… Як неньки крило.          –  

Гімназія рідна, і в ній майбуття.  

А чесність і гідність – це шлях у життя!  

Учень 2 

Домінанта – колиска доброти й любові,  

І лине пісня в кожному тут слові,  

Бо ми – одна єдина родина,                -  

Бо ми – маленька рідна Україна.  

Учень 3 

Гімназія – наш дім, наша родина, 

Наша маленька рідна Україна. 

Ти іскри радості даруєш нам,             -   

Політ усім незвіданим думкам. 
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Учень 4   

Ми рідну «Домінанту» славить будем всюди 

І думати про неї повсякчас,                                  

І гордість переповнить наші груди, 

Прийдешні пам‘ятатимуть про нас. 

Пісня «Гімн Домінанти» 

ТРЕК Вихід ведучих 

В1   

Вітаємо нашу шкільну родину! Сьогодні вона поповнилась новими учнями та 

ученицями, які з честю та гідністю нестимуть звання гімназиста «Домінанти» 

В2   

Учнями, які прославлятимуть рідну школу та з гордістю будуть нести прапор 

нашої гімназії! 

В1  

Для церемонії передачі прапора НВК «Домінанта» запрошуються, відмінники 

у навчанні учні та учениці 5-х класів. 

_________________________________________________________________ 

Ведучий 2  

Урочистий захід з нагоди посвяти учнів в гімназисти оголошується закритою! 

Винести прапори! 

Ведучий 1  

Ще раз вітаємо наших гімназистів! 

Ведучий 2  

Натхнення, успіхів та нових звершень! 
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ВИСНОВОК 
 

Створення сценарію – це складний, багатоступінчастий, творчий процес, 

що включає періоди накопичення інформаційно-змістовного матеріалу, 

формування задуму, написання драматургічного твору. Автору сценарію 

необхідно так з'єднати всі його компоненти, щоб в результаті вийшов цілісний 

драматургічний твір. Захід, організований та проведений за сценарієм, 

справляє враження ясного і завершеного цілого. Кожна культурно-дозвіллєва 

програма містить в собі елементи конструкції, побудови, обумовлюючи тим 

самим композиційну організацію сценарного матеріалу. 

Драматургічна основа культурно-дозвільної програми створюється 

такими емоційно-виражальними засобами, як живе слово, музика, кіно, поезія, 

пантоміма, хореографія та ін. Завдання композиційної побудови сценарію 

полягає в тому, щоб з'єднати всі ці елементи та надати майбутній програмі 

логічність, стрункість, цілісність. Від того, наскільки дані елементи будуть 

гармоніювати між собою, взаємодіяти в сюжетній конструкції, 

підпорядковуватись і доповнювати один одного, залежить емоційне, і 

естетичне сприйняття її глядацькою аудиторією. 

Залучення учнів та учениць до позакласних виховних заходів сприяє: 

1) створенню стійкої мотивації до сценічної творчості та прагнення 

вдосконалювати своє мовлення, акторські здібності та психофізичну 

виразність;  

2)  сприяє індивідуальному самовияву здобувачів освіти та взаємодії між 

ними через мистецькі практики;  

3) забезпечує отримання досвіду колективної творчості з втілення  

сценарію на сцені;  

4) формує гуманістичний світогляд, систему загальнолюдських,  

національних, особистісних ціннісних орієнтирів і життєвих практик, 

збагачує духовний світ через естетичне сприймання художніх творів та 

творів мистецтва.  
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