
Тема заняття. Огляд. Модерністські й неоавангардистські тенденції в драматургії 

другої половини ХХ ст. Ежен Йонеско. “Носороги". 

 

Завдання 1: Опрацювати матеріал підручника с. 215-216, перегляньте інфографіку.  

Випишіть в зошити основні ознаки "театру абсурду" та самі поняття "абсурдний", 

"трагікомедія" та "конформізм". 

Перегляньте презентацію «Театр абсурду»: 

https://www.youtube.com/watch?v=vSgfoQykb_A&t=379s&ab_channel 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vSgfoQykb_A&t=379s&ab_channel


Завдання 2. Зробити повідомлення «Життя і творчість Ежена  Йонеско». 

 
 

Завдання 4. Ознайомтеся з інформацією про те, як виник задум п'єси "Носороги". 

Прочитайте п'єсу "Носороги", подивіться буктрейлер за твором:  

https://www.youtube.com/watch?v=ew2qOFeYk7w&ab_channel 

 

 
 

Завдання 5. Дайте відповідь на запитання: 

 

— З якої картини починається твір? 

— Чому серед дійових осіб лише Жан, Беранже мають імена? Як представлені інші? 

— Хто є героями та дійовими особами першої дії? Чому? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ew2qOFeYk7w&ab_channel


— Чому виокремлюється Логік? 

— Автор безпосередньо натякає чи говорить про надзвичайну подію? 

— Коли і як з’являється в драмі автор? Чому саме так?  

—Де на ваш погляд зав’язка? Чому поява носорога на міській площі в неділю – саме 

ця подія – зав’язка? 

— Якою була реакція тих, хто стали свідками цієї події? 

— Хто з героїв не просто побачив, а зосередив свою увагу на цій події? Чому? 

— Як ця подія вплинула на подальший розвиток драматичної дії? 

— Звернемося до діалогу Логіка та Старого Пана та Беранте і Жана – вони 

відбуваються одночасно, репліки дублюються. Чому? 

— Про що говорять герої? Як це пов’язано з авторським задумом? 

— Чому виникає дискусія і навіть суперечка стосовно африканських та азіатських 

носорогів (однорогих та дворогих)? Як це пов’язано з авторським задумом? 

– Чому Беранже та Жан посварились? І чому саме так закінчується І дія? 

— Де працюють головні герої? Чи випадково саме там працюють наші герої? 

— Чому автор звертає увагу на час: 09.03?  

— Чому питання початку роботи співробітниками важливіше за інформацію в 

ранковій газеті: «На церковній площі в неділю носоріг («товстошкіре») розтоптав 

кішку»? 

— Яка подія змінює звичний автоматичний плин початку робочої неділі? Життя? 

— Як відбувається процес «оносороження»? В якій послідовності? Чому саме так? 

— Чому драма називається «НОСОРОГИ»? 

 

Завдання 6. Роздивіться картку. Подумайте над запитаннями у ній. 

 
 

Завдання 7. Ознайомтеся з карткою. Запишіть у зошит етапи "оносороження" 

мешканців міста. 

 



 
 

Завдання 8. Заповніть паспорт твору. Запишіть його у зошит 

 

УВАГА! У вас у зошитах має бути записана тема уроку, основні ознаки 

"театру абсурду", біографія автора, етапи та причини оносороження та 

паспорт твору. 

 

 
Режим доступу до підручника:  http://files.pidruchnyk.com.ua/uploads/book/11-

klas-zarubizhna-literatura-kovbasenko-2019-stand.pdf 

 

Примітка. Виконане домашнє завдання надіслати на електронну пошту викладача 

nataliznachur88@gmail.com або у групу Телеграм. 

 

http://files.pidruchnyk.com.ua/uploads/book/11-klas-zarubizhna-literatura-kovbasenko-2019-stand.pdf
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