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ВИХОВНИЙ АСПЕКТ КЛАСНОЇ ТА ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ 

З УЧНЯМИ НАД ОПЕРНИМИ ТВОРАМИ 

 

У практиці естетичного виховання учнів важливе місце повинні 

займати оперні твори, які впливають на людину завдяки виразному 

інтонуванню поетичного слова, хвилюють розвитком вираженої в лібретто і в 

музиці ідеї, захоплюють сценічною дією. 

Вивчення оперної музики в школі  у вітчизняній педагогіці має певні 

традиції. М. Вериківський, М. Леонтович, М. Мірзоян, К. Стеценко, С. 

Шацький та В. Шацька, Б. Яворський у своїй діяльності використовували цей 

жанр як засіб пізнання життя, фактор активного розвитку особистості 

дитини. 

Враховуючи вікові особливості, вчитель розпочинає знайомство 

учнів молодших класів з оперним мистецтвом з коротких (2—3 хвилини 

звучання) уривків жанрово-побутового характеру (пісня, танець, марш). 

Головним завданням цього етапу є підготовча робота: накопичення слу-

хового досвіду в процесі педагогічно керованого спостереження, розви -

ток музичного сприйняття, формування уявлень про оперу як таку, що 

у специфічній формі відображає життя. 

Особливе місце в шкільній програмі займають опери казково-

фантастичного змісту («Руслан і Людмила» М. Глінки, «Казка про царя 

Салтана», «Садко», «Снігуронька» М. Римського-Корсакова, дитячі 

опери М. Лисенка та К. Стеценка). Виходячи з моральної спрямованості 

опер цього жанру (засудження зла, лицемірства, прославлення 

працьовитості, хоробрості, товаристськості), вчитель у ході бесіди 

повинен розкрити і підтвердити на музичних прикладах душевну красу 

героїв опер. Набуті на уроках поняття і уявлення можуть бути 

закріплені і розвинуті в шкільному музичному театрі,  який об'єднує 



різні види художньої творчості — музично-драматичну, танцювально-

хореографічну та образотворчу. 

Учителю слід пам'ятати, що, як писав В. Сухомлинський, 

«духовне життя дитини повноцінне лише тоді, коли вона живе у світі 

гри, казки, музики, фантазії. Без цього вона - засушена квітка» [2]. 

 Обравши матеріал для вистави, керівник повинен ретельно 

спланувати всю подальшу роботу. Виявляти конкретні завдання 

(виховання почуття дружби, доброзичливості,  взаємодопомоги, 

музично-сценічної культури). 

Робота над музично-театральним твором: 

а) підготовка учнів (ознайомлення з сюжетом та змістом твору, 

виявлення основної теми та ідеї, обговорення);  

б) розподіл ролей з урахуванням об'єктивних даних дітей (вік, 

зовнішність, діапазон і характер голосу, а також ставлення до 

дорученої справи); 

в) розучування музичного матеріалу (заняття з солістами та 

хором); 

г) робота над хореографічним та ігровим компонентами;  

д) сценічне втілення окремих картин та опери в  цілому 

(здійснення режисури спектаклю);  

ж) виготовлення реквізиту, декорацій; 

з) генеральна репетиція (в костюмах з декораціями);  

Постановка навіть нескладної опери - це насамперед копітка 

робота вчителя музики і його найближчих помічників - викладачів 

ритміки, образотворчого мистецтва, трудового навчання, а також 

музичного активу школи: вчителів, учнів і батьків. Але кінцеві 

результати — розвиток творчої ініціативи дітей, збагачення через 

мистецтво певним життєвим досвідом, колективне і особисте 

задоволення від творчості — стають цінним педагогічним 

здобутком[1]. 
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