
Культура Київської 

Русі  

 наприкінці  Х –  

у першій половині  

ХI століття 



Девіз уроку: 

 

Не просто слухати, а чути, 

Не просто дивитися, а бачити 

Не просто відповідати, а 

міркувати 

Дружно і плідно працювати. 



  

ПЛАН: 

1. Освіта, писемність та література. 

Усна народна творчість. 

2. Музичне мистецтво. 

3. Архітектура, скульптура і 

образотворче мистецтво. 

 

  



Проблемне 

питання: 
 

 «Що зумовило 

високий рівень 

розвитку культури 

Київської Русі?» 



Культу ́ра (лат. Culture - «обробіток», 

«обробляти») — сукупність 

матеріальних та духовних 

цінностей, створених 

людством протягом його 

історії. 
. 



Матеріальна культура — це сукупність 

засобів виробництва і матеріальних благ, 

що створюються людською працею на 

кожному етапі суспільного розвитку. 

 

Духовна культура – це сукупність 

нематеріальних 

елементів культури: норми, моральність, 

цінності, ритуали, символи, знання, міфи, 

ідеї, звичаї, традиції, мову. 

 

 



Умови розвитку культури: 
 

 

 

 

\

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

. 

Культура Київської Русі 

Політика князів 

Вплив інших 

держав, 

особливо 

Візантії 

Впровадження 

християнства 

Високий рівень розвитку 

господарства 

Звичаї й традиції 

слов’ян 



Після запровадження християнства виникла 

потреба в новому слов’янському алфавіті 

Перші слов’янські азбуки 

Глаголиця 

Від старослов’янського 

“глаголь” – слово. 

Створена близько 863 

року просвітителем 

Константином (Кирилом). 

Складалася з 38 літер. 

Складна в написанні. 

Кирилиця  

Створена на основі грецького 

алфавіту Кирилом і 

Мефодієм у ІХ столітті. 

Складалася з 43 літер (але 

була й коротша абетка — із 

27—32 літер). Кирилиця 

стала основою сучасних 

слов’янських систем 

писемності: білоруської, 

болгарської, російської, 

сербської, української тощо.  





ГЛАГОЛИЦЯ 





 

Давньоруські бронзові писала. 
Гострим кінцем вишкрябували букви, а 

протилежне стирали написане. 





“Руська правда” - перший 

збірник законів Київської Русі  











ПЛАН-СХЕМА ПОДОРОЖІ 



Десятинна церква 







Мозаїка 

Богоматері 

Оранти 

 
 

Мозаїка - один з видів 

монументального 

образотворчого мистецтва. 

Вона являє собою 

візерунок або зображення, 

виконане на стіні, стелі чи 

підлозі з часток 

кольорового непрозорого 

скла, смальти, що 

закріплюються в 

спеціальному клеї . 
 





Фреска — картина, написана фарбами (водяними або на 

вапняному молоці) на свіжій вогкій штукатурці. 

Родина Ярослава Мудрого 















Відповіді на тести: 
1- Б 

2- Б 

3- Г 

4- Б 

5- Г 

6- В 

7- А 

8- Г 

9- А 

10- Б 

11- А 

12- В 

 



“ Мікрофон” 

Я знаю... 

Я можу... 

Я пам'ятаю... 

Я вмію.... 

Мені сподобалось...  

Мене вразило.... 



 «Культура Київської Русі  кінця Х – початку ХІ ст.» 

Писемність  Образотворче 

мистецтво 

Музика  Освіта 

Новий алфавіт Хоровий спів Школи  

Література  

Билини, 

Житія, легенди 

Архітектура  

Храмове 

будівництво 

Мозаїка, 

фреска 



Домашнє завдання  

1.Опрацювати 9 параграф підручника. 

 

2. Підготуватися до уроку узагальнення 

знань з теми (повторити параграфи 6-8) 

 

3. Скласти 12 тестових завдань з теми. 
 


