
УРОК 1 Зміни в драматургії кінця ХІХ – початку ХХ століття. «Нова драма». 

(Дату і тему уроку записати в зошит) 

Кінець ХІХ ст. став початком розвитку «нової драми», яка засвідчила 

справжню революцію в театрі і системі драматичних жанрів. Митці прагнули 

нового, змінювалися погляди на призначення мистецтва, його вплив на 

людину. 

Складання блок-схеми «Відмінності «старої» та «нової» драми» (переписати 

в зошит) 

Ознаки «Стара драма» «Нова драма» 

Трагедія  У житті героїв У житті особистості в 

суспільстві 

Центр уваги Конфлікт героїв між собою 

(зовнішній характер) 

Конфлікт духовності, 

ідейності(внутрішній 

психологізм) 

Герой  Узагальнений тип людей Неординарна особистість 

Персонажі  Головні і другорядні; 

позитивні і негативні 

Важливі всі характери 

Фінал  Завершений розв’язкою Відкритий, незавершений, 

спонукає до суперечок, 

роздумів 

Глядач  Споглядає  Переживає разом з героєм, 

продовжує думати над 

проблемою 

Жанр  Трагедія, комедія, драма Синкретичний – 

трагікомедія… 

Представники  Шекспір, Мольєр, Карпенко-

Карий 

Г. Ібсен (Норвегія),  

М. Метерлінк (Бельгія),  

А. Чехов (Росія), Б. Шоу 

(Англія) 

 

ВИСНОВОК: «Нова драма» відрізняється від драми попередніх періодів 

розвитку драматургії тим, що в центрі уваги «нової драми» постала 

особистість не як соціальний тип, а як індивідуальність, переживання й 

відчуття якої визначають загальну атмосферу епохи. Показавши «трагедію 

життя», а не «трагедію в житті», драматурги закликали до осмислення 

дійсності, звільнення людського духу, пошуку шляхів відновлення гармонії 

світу. 

«Нова драма» розробляє принципи модернізму: насиченість символами, 

імпресіонізм, акцент на розвитку внутрішніх почуттів.  

 



УРОК 2 Генрік Ібсен – видатний норвезький драматург. «Ібсенізм». (Тему 

уроку записати в зошит) 

1. Користуючись підручником (ст. 234-236), заповніть таблицю «Дати 

основних подій у житті Г. Ібсена»  

1828  

1843  

1848 Початок літературної діяльності; перший драматичний твір 

«Каталіна» 

1850  

1851  

1857  

1864 Початок добровільного вигнання (Італія, Німеччина) 

1891  

1906  

2. Творчість Г. Ібсена 

І період (1848-1864) – національно-романтичний – головна тема: боротьба 

Норвегії за незалежність й уславлення її героїчного минулого. 

ІІ період (1865-1878) – реалістичний – головна тема: гостра критика та 

нещадне засудження буржуазної дійсності. 

ІІІ період (1879-1896) – створення «нової драми» - головна тема: сучасні 

звичаї та норми моралі з точки зору людяності. 

ІБСЕНІЗМ – це особливість художнього мислення, творчого методу, що 

полягає у розкритті трагізму життя через психологічні колізії, поєднання 

зовнішньої і внутрішньої дії, інтелектуально-аналітичному підході до подій 

та образів, філософському осягнення дійсності, широкому використанні 

підтексту, символіки. 

 

Домашня робота: прочитати драму «Ляльковий дім». 


