
 

  



Тема: самобутній характер пам’ятки Давньої української літератури – 

«Слово о полку Ігоревім» 

Мета: узагальнити вивчений матеріал, удосконалювати вміння виразного 

читання, створення власних усних та письмових висловлювань. 

Обладнання: ілюстрації до «Слова», книга зі змістом, підручники, 

пам’ятка про слово, презентація. 

Тип уроку: 

 

Перебіг уроку 

1. Організація класу, активізація уваги учнівського колективу. 

2. Оголошення теми, мети, навчальних завдань уроку. 

3. Вступне слово про особливість «Слова»…Перегляд презентації. 

Є твори, що залишають зірковий слід в історії літератури. Запитай будь-

кого з дорослих людей, чи знає він про «Слово», і кожен скаже – так, навіть 

зачитає напам’ять уривки. А твір дійсно незвичайний, він переносить нас в ті 

далекі часи, коли тільки зароджувалася велика держава Київська Русь. Багато 

матеріалу було нами опрацьовано, з’ясуємо, що ви запам’ятали з історичних та 

літературних довідок  

4. Перша робота – швидкісне опитування (speed-сveshens). 

1. Пам’ятка якого періоду літератури? 

2. Рамки періоду? 

3. Хто знайшов? 

4. Яку роботу провів? 

5. Для кого було зроблено копію? 

6. Скільки надруковано? 

7. Скільки збереглось? 

8. Чому вчені піддають сумнівам справжність твору? 

9. Жанр твору? 

10. Чи реальні події змальовані? 

11. Автор твору? 



5. Робота  аналітичного характеру. Ви сказали, що твір – пам’ятка 

давньоруської літератури. Отже він близький до УНТ, адже стоїть у витоках 

народження української літератури.  

Проаналізуйте, які ознаки «Слова» близькі до УНТ. 

1. Близько до дум. 

2. Речитатив. 

3. Плач-голосіння. 

4. Літературні тропи. 

6. Вправа на встановлення відповідності; визначення літературного 

тропа.  

7. Робота з текстом твору.  

Я зачитую описову ситуацію, ви ілюструєте змістом твору. 

1. Метафоричний образ творення пісні. 

2. Монолог воєначальника, впевненого у силі і злагоді воїнів. 

3. Астрономічне явище, яке відбулося у квітні 1185 року. 

4. Передчуття силами природи страшної поразки. 

5. Змалювання гіперболізованої сили билинно-казкового богатиря. 

6. Метафоричний образ загибелі молодшого сина та онука Ігоря. 

7. Основне на УНТ голосіння у творі. 

8. Вправа перекладач. 

Учитель зачитує старослов’янською. Діти читають напам’ять. 

9. Робота індивідуально-творчого характеру. 

На вашу думку, які образи найяскравіші? 

Вживання в образ. Виступи дітей в образах героїв: 

1. Ігор, який повернувся з полону. 

2. Ярославна. 

3. Святослав. 

4. Всеволод. 

5. Земля руська. 

6. Автор. 



10. Мандри картинною галереєю. 

Уявіть, що ви екскурсовод, проведіть екскурсію по галереї. 

11. Підсумок-сенкан. 

Що таке сенкан? 

Напишіть кожен свій сенкан про одного з героїв, про сам твір, можливо 

про міфологічні чи астрономічні образи. 

12. Оцінювання. 

13. Заключне слово вчителя, подяка за урок. 

14. Домашнє завдання: повторити вивчений матеріал. 

 

 

Презентація до уроку: 

 

  

  



  

  

  

  



  

  

  

  



  

  

  

  



  

  

  

  



  

  

  

  


