
  Кожен зал розповідає про певний 

етап розвитку Київської Русі та тво-

ру “Слово о полку Ігореві”. Ввідний зал 

експозиції “В століттях невмируще 

“Слово”  -  про історію  відкриття  

  

 У залі "Новгород-Сіверське князів-

ство” відображено тему  походу 

князя Ігоря  Святославовича на по-

ловців    у контексті  існування 

Новгород-Сіверського князівства; 

дізнатися про людей, що стояли у 

першоджерел вивчення „Слова...” : 

О.І. Мусіна-Пушкіна, М.М. Бан-

тиш-Каменського, О.Ф. Мали-

новського, М.М. Кармазина та ін.  

У наступному залі представлені жи-

вописні та графічні  портрети, доре-

волюційні видання пам’ятки…. 

Багато ще є цікавого у музе …  

презентує урок-подорож  
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1. «Слово…» - пам’ятка доби […] стилю 

2. «Слово…» присвячене походу […] 

3. […] передвіщало загибель війська 

4. Композиція складається з […] 

5. Особливості композиції — […] 

6. Жанр твору — […]  

7. «Слово…» виявив на початку 90-x 

XVІІІ ст. […] 

8. Оригінал не зберігся, тому що […] 

9. «Слово…» вперше видано у […] році 

10. Авторство точно (не доведено, до-

ведено) 

11. Головна думка твору – […] 

12. Річка, на якій відбулася битва з по-

ловцями, – […] 

Зображення Київської Русі в другій 

половині XII ст.; невдалий похід 

князя Ігоря на половців. 1. Ідея «Слова…» — заклик до єдності 

князів, оскільки їх ворогування між со-

бою спричиняє послаблення держави, 

засудження міжкнязівських уособиць. 

2. Князь Ігор хоче напитися шоломом води з 

Волги. 

3. «Чорнії тучі з моря йдуть, хочуть при-

крити чотири сонця» — це гіпербола? 

4. Гзак і Кончак допомогли Ігорю втекти 

з полону. 

5. Всеволод славно загинув у битві з половцями. 

6. Ярославна хоче чайкою полетіти на 

Чорне море, щоб побачити свого судженого. 

7. Князь Святослав перед звісткою про 

поразку Ігоря бачив віщий сон. 

8. Князь Святослав узяв у полон Кобяка. 

9. Воїни князя Ігоря — християни. 

10. Боян – це «Соловій години дивної». 

11. Дружину Всеволода звали Глибіна. 

12. «Землі раді, городи веселі», тому що 

повернувся Ігор. 

Тема твору 

Заклик до єдності князів, оскільки їх 

ворогування між собою спричиняє 

послаблення держави; засудження 

міжкнязівських уособиць. 

Ідея 

Тільки в єдності - сила; любов до 

Батьківщини; збереження її в 

єдності - "золоте слово". 

Основна думка 

Клоуз-тест 
Відповісти «так» або «ні» Літературний диктант 

Замінити [...] на необхідне слово 

Ліро-епічна поема 

Жанр 


