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   Мета презентації - зя'сувати вплив 

запровадження християнства в Київській 

Русі на основні сфери культури: освіту, 

письменство, мистецтво, архітектуру та 

моральні, соціальні  та правові норми 

давньоруського народу. 



  Прийняття християнства дозволило Київській Русі стати 

в один рядок із провідними державами того часу. Під 

впливом Візантії руські князі почали уважно ставитись до 

розвитку освіти, будувалися нові освітні заклади. 

Хрещення Русі Володимиром 



  Розвитку освіти допомогло 

заснування великої кількості 

церков та монастирів. 

Наприклад, Києво-Печерський 

монастир заохочував 

розвинення не лише 

православ’я, а ще й 

літописання, мистецтва, 

медицини.  

В. П. Верещагин. 

«Велична церква 

Києво-Печерської лаври» 

(1905) 



  Дуже велике значення має запровадження християнства для 

розвитку літератури і писемності. Багато чого запозичила 

культура Київської  Русі у Візантійської культури: 

перекладалися грецькі та римські культурні пaм’ятки. 

Логічним було запозичення також релігійної літератури.  

Бібліотека Ярослава Мудрого 



  Церковних книг латинською, грецькою та 

давньоєврейською мовами було достатньо, а людей, які б їх 

розуміли – дуже мало. Тож після прийняття християнства на 

теренах української землі поширюється 

алфавіт ("кирилиця"), що значно 

Прискорив розвиток «власної»  

писемної культури. 

 

Писарчук під диктовку єпископа 

Мефодія пише слов'янський текст  

богослужбової книги Житіє Нестора Літописця 



Нова релігія принесла з 

собою кам’яну архітектуру. 

Будівництво першої кам’яної 

церкви почалося вже через 

рік після хрещення Русі 

Володимиром. Так, вже 

наприкінці Х століття 

побачив Київ Десятинну 

церкву. 

Десятинна церква відновлена 

митрополитом  

Петром Могилою 

Десятинна церква, 1911 рік 



Серед кам’яних споруд Києва досі найзнаменитішою 

пам'яткою є Золоті ворота, збудовані Ярославом Мудрим.  

 

 

 

 

 

  

 

Проїзд Золотих воріт. Вид 

на залишки стародавніх 

конструкцій, що збереглися 

Умовне відтворення Золотих воріт 



 Спасо-Преображенський собор, П'ятницька церква, 

Борисоглібський собор в Чернігові – ще одні архітектурні 

пам’яки, що зявились в результаті впровадження 

християнської віри. 

  

 

П'ятницька церква 

Спасо-Преображенський 

собор 

Борисоглібський 

собор 



 Софія Київська – пам'ятка як архітектури, так і мистецтва. 

Унікальною є мозаїка, яка зображує богоматір Оранту: якщо 

дивитись на неї з різних кутів, то здається, що вона змінює 

своє положення. 

Софійській собор. Київ 

Богоматір Оранта 



  Висновки 

  Хрещення Русі стало визначною подією в усіх сферах 

людського життя. Перш за все метою нової релігії було 

змінити світогляд людей, моральність, їх сприйняття всього 

сущого, а разом з тим і уявлення про красу, художню 

творчість, естетичність. З'являються освітні заклади, церкви, 

багато літератури та оригінальна писемність, кам'яні будівлі. 

Християнське вчення сильно вплинуло на створення нових 

форм родинного, суспільного і державного життя. Крім того, 

людина відмовилась від жертвоприношень.Сміливо можна 

казати, що до монгольської навали давньоруська держава 

була одною із найбільш цивілізованих у середньовічній 

Європі, чого вона би не досягла будучи язичницькою 

державою. 
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