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Проаналізувати виникнення  та продемонструвати розвиток 

писемності в Київській Русі  

Ознайомитись з життєвим шляхом слов’янських просвітителів 

Кирила та Мефодія 



 Культура Київської Русі виникла на грунті народної культури східних 

слов'ян, але разом з тим це була культура нової формації —

середньовічного феодального суспільства, яка формувалась відповідно до 

політичних, релігійних, художніх і правових поглядів і потреб соціальної 

верхівки. 

 На етапі завершення формування державності Київської Русі її 

культура збагатилася новими елементами. Найважливішим серед них 

стала писемність.  

 

 



Алфавіт кирилиці та 

глаголиці 

 

 

 



 Кирило і Мефодій — слов'янські просвітителі та проповідники 

християнства, творці слов'янської азбуки. 

 Кирило і Мефодій перекладали на старослов'янську мову церковні 

книги — вибрані місця з Євангелія, Псалтир, Апостольські 

послання. 

 Обидва брати були канонізовані Східною (православною) Церквою 

та названі «рівноапостольними», а також числені до святих 

Західною (католицькою) Церквою. 

 

 

 



Святі брати Кирило  

та Мефодій 

 

 

 



Знахідка в одному з гньоздовських курганів корчаги другої 

чверті X ст. з написом «гороухща» або «горо ушна».  

 

 



Абетка зі стіни Софійського собору у Києві 

 



«Остромирове Євангеліє» «Слово про закон і благодать» 



Берестяна грамота, знайдена у Великому Новгороді 

 

 



 Швидкий розвиток писемності був пов'язаний із загальним піднесенням 

культури та духовними потребами давньоруського населення.  

 У XI — першій половині XIII ст. писемність вже обслуговувала майже 

всі сфери життя феодального суспільства Русі.  

 Урочистим уставом переписувалися церковні та богословсько-

філософські книжки, писалися князівські грамоти, договори та інші 

офіційні документи.  

 Спостерігалося  велике поширення  писемності не тільки  серед 

панівної верхівки та служителів церкви, а й серед інших верств 

населення. 
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