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Тема: Корифеї оперетного жанру 
 
 Мета:  особистісно - зорієнтованого уроку полягає в тому, що учитель і учні 

рівноправні партнери. Основний задум полягає у тому, щоб учні 
самостійно підготувалися до уроку, вчилися висловлювати свої думки, 
почуття, опановуючи нову інформацію. 

          Учитель ознайомлює учнів з основними етапами виникнення та 
розвитку оперетного жанру, зосередивши увагу на її значенні й 
популярності в житті людей впродовж усіх часів існування цього жанру 
(на прикладі оперет Ф.Ерве, Ж. Офенбаха, Й.Штрауса, Ф.Легара, 
І.Кальмана). 
- Закріпити значення поняття “оперета” (музична комедія, мюзикл). 

Виховувати естетичний смак до оперетного жанру. 
- Виховувати здатність використовувати вокально - хорові навички 

при виконанні бардівської пісні “Даруйте ваш сум”, навчитися 
відчувати мелодію і поезію пісні, виконати її миттєво і з великим 
почуттям. 

Музичний матеріал: Ф.Ерве, Ж. Офенбах “Канкан”, Й.Штраус “Летюча миша”, 
Ф.Легар “Весела вдова”, І.Кальман “Маріца”, “Принцеса цирку”, 
“Сільва”; бардівська пісня “Даруйте ваш сум”. 

Обладнання, наочність, роздатковий матеріал: 
- Портрети Ф.Ерве, Ж. Офенбаха, Й.Штрауса, Ф.Легара, І.Кальмана. 
- Тестові завдання. 
- Відеозаписи. 
- Магнітофон. 

Тип уроку - урок подання нового матеріалу. 
Інтерактивні методи роботи: 

- Пошук інформації. 
- “Мозковий  штурм”. 
- Вміння спілкуватися між собою і доповнювати один одного. 

Хід уроку: 
I. Організаційний момент. 
II. Мотивація навчальної діяльності.  
III. Повідомлення теми і мети уроку 
 IV. Актуалізація опорних знань. 
 
Учитель: Зараз я проведу з вами невелику вікторину з попереднього матеріалу. 
Тестові завдання. 

1. Улюбленим жанром творчості Дж. Верді була: 
А) Оперета 
Б) Кантата 
В) Симфонія 
Г) Опера. 
2. Композитор Ріхард Вагнер був: 
А) Останнім найвизначнішим романтиком XIX с. 
Б) Класиком оперного жанру. 
В) Реформатором музичної драми. 
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3. М.А. Римський - Корсаков є: 
А) Композитором - імпресіоністом. 
Б) Автором яскравих музичних образів, народних казок, легенд, билин. 
В) Композитором - авангардистом. 
4. Яка опера прославила Ш.Гуно: 
А) Опера “Сафо”. 
Б) Опера “Лікар мимоволі”. 
В) Опера “Фауст”. 
      Учитель: Ви чудово обізнані в оперному жанрі, молодці. Пам’ятаєте, який 
із жанрів опери дав повштох оперети. 
     Учні: Опера - буфф. 

Учитель: До середини XIX ст. оперетою називали невелику оперу. Але це 
не зовсім правильно. Оперета - це дещо середнє між оперним і драматичним 
театром, у якому персонажі і говорять, і співають, і виконують хореографічні 
номери. Є в опереті музичні епізоди на зразок оперних вступів та антрактів.         
Зазвичай оперета - це твір комедійного характеру. 
 Оперета (у покладі з італ. “маленька опера”) - музично - драматичний 
комедійний твір, здебільшого розважального характеру, у якому спів і танок 
поєднуються з розмовним діалогом. Часто оперету називають “музичною 
комедією”. 

                         
Ділова гра.  

Кожен з вас отримує інформаційну картку і впродовж 1 хвилини 
ознайомлюється з наданою інформацією (учитель роздає картки). 

Пропоную вам об’єднатися у групи за номерами, які зазначені на ваших 
картках (учні об’єднуються у групи). 

Кожна група повинна визначити найголовніше, про що говориться у тексті. 
Таким чином маєте змогу виступити у ролі аналітиків. На цю роботу вам 
відводиться 2 хвилини (“аналітики” працюють з текстом). 
 
Інформаційна картка №1 

Як самостійний жанр вона виникла у 50-ті роки XIX ст. із музичних фарсів, 
які мали пародійно - розважальний характер і були надзвичайно популярними у 
парижан. 

Засновниками жанру французької оперети стали композитори Флоримон 
Ерве і Жак Офенбах. 

Ф.Ерве мав чудовий голос, співав у церковному хорі, навчався у Паризькій 
консерваторії. Він створив жанр оперета “буффа”. Написав 122 оперети, серед 
них сама відома “Мадмуазель Нітуш”. 
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Ж.Офенбах навчався у Паризькій консерваторії. У творчому доробку 100 

відомих оперет. Найпопулярніша з них “Орфей у пеклі”, чия музика “Канкану” 
знайома усім. 

                             
Учитель: зараз ми подивимось побутовий французький танець “Канкан”, 

швидкий, еротичний танець, він як правило був кульмінацією вистави. 
 

Інформаційна картка №2 
Успіхи французької оперети послужили поштовхом до виникнення 

національних оперетних шкіл у Відні у 60-х роках і у Лондоні у 70-х роках. У 
процесі становлення обидві школи випробували вплив Жака Офенбаха, але потім 
пішли кожна своїм шляхом.  

Віденський класичний варіант оперети створив Йоган Штраус  - 
австрійський композитор, скрипаль і диригент. Він написав 15 оперет, але 
найкращі з них “Летюча миша” і “Циганський барон”. Це розважально - 
танцювальний спектакль, близький до традицій італійської оперети буфф. 
Музика вирізняється яскравістю колориту, нескінченою мелодійною 
винахідливістю, яка пронизана Віденським вальсом. 

           
  
Інформаційна картка №3 

Зміст оперети: Граф Габріель фон Айзенштайн повідомляє свою дружину, 
що повинен піти на п’ять днів у тюрму. Прихід товариша доктора Фалька 
покращує настрій, пропонуючи піти йому на костюмований бал до молодого 
графа Орлова. 

Доктор Фальк пропонує служниці Адель переодягнутись у костюм 
“летючої миші”, щоб пригорнути увагу хазяїна як жінка. В цей час дружина 
Айзенштайна підслуховує цю розмову і умовляє Адель віддати їй костюм, а їй 
пропонує вишукану сукню, і вони їдуть на бал. А що буде відбуватися, - взнаємо, 
коли переглянемо усю стрічку (відеоуривок із оперети “Летюча миша”). 
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Інформаційна картка №4 

На початку XX ст. у австрійській музиці широке розповсюдження 
отримали легкі, розважальні жанри. Ностальгія  за веселою і безтурботною 
атмосферою чуттєво - сентиментального характеру. Такий напрям почали 
називати “нововіденською оперетою”, найвизначнішими постатями якої стають 
Франц Легар, Імре Кальман та інші. 

             
 

Інформаційна картка №5 
Франц Легар - Угорський композитор, видатний майстер “нововіденської 

оперети”. Закінчив Паризьку консерваторію. Прославила його оперета. За 60 
років сценічного  життя її зіграли 60000 раз. А після “Веселої вдови” протягом 60 
років написав ще 19 оперет. 

         
 

Інформаційна картка №6 
Зміст оперети “Весела вдова”. 
Бал у великому герцогстві, якому загрожує банкрутство. Ганна Главарі 

вдова, успадкувала від чоловіка велику кількість грошей. Усі бажають, щоб вона 
вийшла заміж за графа Данила (вони колись були закохані один в одного). 

Один з пунктів заповіту її чоловіка: - у разі повторного заміжжя вона 
втрачає все майно. Але це майно за тим же заповітом переходить до її чоловіка. 

(Відеоуривок з оперети “Весела вдова”). 

            
 

Інформаційна картка №7 
Яскравим представником цього направлення стає Імре Кальман. Угорський 

композитор і музичний критик, отримав блискучу освіту у Музичній академії 
імені Ференца Ліста у Будапешті. У 1911 році приїхав до Відня, який стає його 
другою батьківщиною. 
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Вершина його творчості - оперета “Королева Чардаша”, відома також під 

назвою “Сільва”. Цій опереті притаманні усі кращі риси жанру: пікантні сюжетні 
ситуації, розгорнута (майже оперна) музична драматургія і ефектна блискуча 
оркестровка. 

Зміст оперети. 
У Сільву Вареску (зірку вар’єте) закохується майбутній князь Едвін 

Валенюк, він пропонує їй одружитися, але Сільва дізнається, що це неможливо - 
він заручений з графинею Стасі. У той же час з’ясовується, що його товариш 
граф Боні Каліславу закохується у графиню Стасі. 

(Відеоуривок з оперети “Сільва”). 

                                 
Інформаційна картка №8 

Наступна оперета І.Кальмана - “Маріца”, червоною ниткою проходить 
через усю оперету музика Угорського Чардашу. 

Зміст: Молода багата вдова Маріца - лакомий шматочок для мисливців за 
багатими жінками. Щоб назавжди відвадити кавалерів, Маріца називає перше 
ім’я чоловіка, якого побачила на весіллі. Але виясняється, що таке ім’я існує, і 
чоловік з радістю поспішає до майбутньої дружини. А що відбулося  далі? 

(Відеоуривок з фільма “Маріца”). 

               
Інформаційна картка №9 
 Оперета “Принцеса цирку” виникла відразу після “Маріци”. Музика 
пригортає широким ліричним розспівом, щирістю почуттів, заразлива веселими 
комічними епізодами. 
 Гостродраматичний конфлікт між Містером Х і головною героїнею, яка 
повинна вийти заміж за свого співвітчизника, щоб за кордон не пішли кошти. 
Сюжет заснований на непорозумінні, досягає кульмінації у фіналі. 
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Інформаційна картка №10 
 Оперета “Фіалка Монмартра” - одна із останніх оперет, де композитор 
звернувся до Мюрже “Богемія”. 
 Зміст: Рауль Делакруа (художник), Анрі Мюрже (поет), Марсель Ерве 
(композитор), Нінон, подруга Рауля, Віолетта, юна вулична співачка. Вони 
запрошують Віолетту, яка вирішує їх суперечку. Анрі вирішує написати оперету 
після того, як почув чудовий голос Віолетти. 
 Монмартр - найвідоміша вулиця Парижа, на якій розташовані студії, 
майстерні поетів, музикантів, художників. На Монмартрі відбувається щорічне 
веселе свято художників, на якому всі присутні в комедійних масках і костюмах, 
всі веселяться, де Мадлен співає блискучу, віртуозну “Карамболіну”. 

                  
 Сьогодні ви усі працювали плідно, але я хочу у вас спитати, що у вас 
сьогодні вийшло, а що ні? 

- Чи змогли ви бути “аналітиками”? 
- Що об’єднує оперу і оперету? 

(Синтез слова, музики, співу, танцю) 

                                        
V. Вокально - хорова робота. 
Розспівування. 

Сьогодні ми познайомились з оперетним жанром. Пісня, яку я вам 
підібрала - бардівська “Даруйте ваш сум”. Легка лірична пісня із глибокою 
думкою. 
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VI. Підсумок уроку. 

Яким би не був світ, душа все одно прагнутиме чистої та легкої мелодії, 
добрих почуттів, людяності, оптимізму, віри у щось казкове. Саме таким 
мистецтвом є оперета. Її музика - промениста, вируюча, легка та пристрасна - 
яскрава сторінка не лише мистецького, а й узагалі людського життя. 
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	Кожен з вас отримує інформаційну картку і впродовж 1 хвилини ознайомлюється з наданою інформацією (учитель роздає картки).
	Пропоную вам об’єднатися у групи за номерами, які зазначені на ваших картках (учні об’єднуються у групи).
	Кожна група повинна визначити найголовніше, про що говориться у тексті. Таким чином маєте змогу виступити у ролі аналітиків. На цю роботу вам відводиться 2 хвилини (“аналітики” працюють з текстом).
	Інформаційна картка №1
	Як самостійний жанр вона виникла у 50-ті роки XIX ст. із музичних фарсів, які мали пародійно - розважальний характер і були надзвичайно популярними у парижан.
	Засновниками жанру французької оперети стали композитори Флоримон Ерве і Жак Офенбах.
	Ф.Ерве мав чудовий голос, співав у церковному хорі, навчався у Паризькій консерваторії. Він створив жанр оперета “буффа”. Написав 122 оперети, серед них сама відома “Мадмуазель Нітуш”.
	Ж.Офенбах навчався у Паризькій консерваторії. У творчому доробку 100 відомих оперет. Найпопулярніша з них “Орфей у пеклі”, чия музика “Канкану” знайома усім.
	Учитель: зараз ми подивимось побутовий французький танець “Канкан”, швидкий, еротичний танець, він як правило був кульмінацією вистави.
	Інформаційна картка №2
	Успіхи французької оперети послужили поштовхом до виникнення національних оперетних шкіл у Відні у 60-х роках і у Лондоні у 70-х роках. У процесі становлення обидві школи випробували вплив Жака Офенбаха, але потім пішли кожна своїм шляхом.
	Віденський класичний варіант оперети створив Йоган Штраус  - австрійський композитор, скрипаль і диригент. Він написав 15 оперет, але найкращі з них “Летюча миша” і “Циганський барон”. Це розважально - танцювальний спектакль, близький до традицій італ...
	Інформаційна картка №3
	Зміст оперети: Граф Габріель фон Айзенштайн повідомляє свою дружину, що повинен піти на п’ять днів у тюрму. Прихід товариша доктора Фалька покращує настрій, пропонуючи піти йому на костюмований бал до молодого графа Орлова.
	Доктор Фальк пропонує служниці Адель переодягнутись у костюм “летючої миші”, щоб пригорнути увагу хазяїна як жінка. В цей час дружина Айзенштайна підслуховує цю розмову і умовляє Адель віддати їй костюм, а їй пропонує вишукану сукню, і вони їдуть на б...
	Інформаційна картка №4
	На початку XX ст. у австрійській музиці широке розповсюдження отримали легкі, розважальні жанри. Ностальгія  за веселою і безтурботною атмосферою чуттєво - сентиментального характеру. Такий напрям почали називати “нововіденською оперетою”, найвизначні...
	Інформаційна картка №5
	Франц Легар - Угорський композитор, видатний майстер “нововіденської оперети”. Закінчив Паризьку консерваторію. Прославила його оперета. За 60 років сценічного  життя її зіграли 60000 раз. А після “Веселої вдови” протягом 60 років написав ще 19 оперет.
	Інформаційна картка №6
	Зміст оперети “Весела вдова”.
	Бал у великому герцогстві, якому загрожує банкрутство. Ганна Главарі вдова, успадкувала від чоловіка велику кількість грошей. Усі бажають, щоб вона вийшла заміж за графа Данила (вони колись були закохані один в одного).
	Один з пунктів заповіту її чоловіка: - у разі повторного заміжжя вона втрачає все майно. Але це майно за тим же заповітом переходить до її чоловіка.
	(Відеоуривок з оперети “Весела вдова”).
	Інформаційна картка №7
	Яскравим представником цього направлення стає Імре Кальман. Угорський композитор і музичний критик, отримав блискучу освіту у Музичній академії імені Ференца Ліста у Будапешті. У 1911 році приїхав до Відня, який стає його другою батьківщиною.
	Вершина його творчості - оперета “Королева Чардаша”, відома також під назвою “Сільва”. Цій опереті притаманні усі кращі риси жанру: пікантні сюжетні ситуації, розгорнута (майже оперна) музична драматургія і ефектна блискуча оркестровка.
	Зміст оперети.
	У Сільву Вареску (зірку вар’єте) закохується майбутній князь Едвін Валенюк, він пропонує їй одружитися, але Сільва дізнається, що це неможливо - він заручений з графинею Стасі. У той же час з’ясовується, що його товариш граф Боні Каліславу закохується...
	(Відеоуривок з оперети “Сільва”).
	Інформаційна картка №8
	Наступна оперета І.Кальмана - “Маріца”, червоною ниткою проходить через усю оперету музика Угорського Чардашу.
	Зміст: Молода багата вдова Маріца - лакомий шматочок для мисливців за багатими жінками. Щоб назавжди відвадити кавалерів, Маріца називає перше ім’я чоловіка, якого побачила на весіллі. Але виясняється, що таке ім’я існує, і чоловік з радістю поспішає ...
	(Відеоуривок з фільма “Маріца”).
	Інформаційна картка №9
	Оперета “Принцеса цирку” виникла відразу після “Маріци”. Музика пригортає широким ліричним розспівом, щирістю почуттів, заразлива веселими комічними епізодами.
	Гостродраматичний конфлікт між Містером Х і головною героїнею, яка повинна вийти заміж за свого співвітчизника, щоб за кордон не пішли кошти. Сюжет заснований на непорозумінні, досягає кульмінації у фіналі.
	Інформаційна картка №10
	Оперета “Фіалка Монмартра” - одна із останніх оперет, де композитор звернувся до Мюрже “Богемія”.
	Зміст: Рауль Делакруа (художник), Анрі Мюрже (поет), Марсель Ерве (композитор), Нінон, подруга Рауля, Віолетта, юна вулична співачка. Вони запрошують Віолетту, яка вирішує їх суперечку. Анрі вирішує написати оперету після того, як почув чудовий голос...
	Монмартр - найвідоміша вулиця Парижа, на якій розташовані студії, майстерні поетів, музикантів, художників. На Монмартрі відбувається щорічне веселе свято художників, на якому всі присутні в комедійних масках і костюмах, всі веселяться, де Мадлен спі...
	Сьогодні ви усі працювали плідно, але я хочу у вас спитати, що у вас сьогодні вийшло, а що ні?
	- Чи змогли ви бути “аналітиками”?
	- Що об’єднує оперу і оперету?
	(Синтез слова, музики, співу, танцю)
	V. Вокально - хорова робота.
	Розспівування.
	Сьогодні ми познайомились з оперетним жанром. Пісня, яку я вам підібрала - бардівська “Даруйте ваш сум”. Легка лірична пісня із глибокою думкою.
	VI. Підсумок уроку.
	Яким би не був світ, душа все одно прагнутиме чистої та легкої мелодії, добрих почуттів, людяності, оптимізму, віри у щось казкове. Саме таким мистецтвом є оперета. Її музика - промениста, вируюча, легка та пристрасна - яскрава сторінка не лише мистец...

