
Він заповів нам віру 
(до дня пам’яті святого князя Володимира) 



 На початку другого тисячоліття 

Господь послав на Київську землю свого 

обранця. Ним стала людина, яка зіграла 

важливу роль в історії тоді ще Київської 

Русі. Завдяки ній ми знайшли віру в 

Істинного Бога, стали православними 

християнами. «Червоне сонечко», 

«князь», «великий», «наш каган», 

«рівноапостольний» і, нарешті, «Святий». 

Всі ці описи зводяться до однієї 

особистості - святого рівноапостольного 

князя Володимира. 

 Існує багато версій щодо часу і місця хрещення князя. Літопис говорить про 

988 рік. А ось щодо місця, то найбільша суперечка існує чи в Херсонесі, чи в Києві. 

Після свого хрещення Володимир наказав киянам хреститися, а поганських ідолів 

скинути у Дніпро. Якщо хрещення киян відбулося більш-менш без насильства, то в 

інших удільних князівствах, як згадує літопис, княжі воєводи хрестили мечем і вогнем.  
 За наказом князя збудували чимало храмів, зокрема Десятинну церкву в 

Києві. Проте християнство на українських землях з’явилося задовго до Володимирового 

хрещення. Хрещення Русі князем Володимиром було продовженням тривалого процесу 

християнізації Київської Русі. 

 

 
 



 У князя Володимира загалом було 12 синів і ще усиновлений син князя 

Ярополка – Святополк. Усі вони були князями у важливих центрах Русі. 

 Помер Володимир 15 липня 1015 року в селі Берестовому під Києвом, а 

поховали його у столиці в Десятинній церкві за величезної кількості присутніх. 

Шанувати пам'ять святого Володимира почали вже в XI столітті, однак лише у XIII 

столітті відбувається загальноцерковна канонізація та зарахування князя до лику 

святих. 



Киркевич, В. Г. Собор Святого князя Владимира 

[Текст] : историко-искусствоведческий очерк 

/ Виктор Киркевич. – [2-е, исправленное и 

дополненное изд.]. – Киев : [б. в.], 2002. – 139, [1] 

c. : ил. – (Б-ка духовного возрождения). – Книга с 

дарственной надписью автора.  



Толочко, П. П.   Володимир Святий. Ярослав 

Мудрий [Текст] / Петро Толочко. – Київ : АртЕк, 

1996. – 213, [3] с. : іл. – Бібліогр.: с. 213 та в 

підрядкових прим.  

 Дві наймогутніші державні постаті 

нашої далекої минувшини під досвідченим пером 

відомого історика являються читачеві у новому 

освітленні, а їхні діяння і непідвладний часові 

спадок розкриваються на основі новітніх 

здобутків української і світової науки. 



Толочко, Л. І.   Пам'ятник святому князю 

Володимиру в Києві / Л. І. Толочко, 

О. В. Грибовська ; Л.І.Толочко. – Київ : Техніка, 

2007. – 139, [4] с. : іл. – (Національні святині 

України). – Вип. за програмою "Українська 

книга". – Бібліогр.: с.136–140 , словник термінів.  



Великий князь Володимир [Текст] //  

Аркас, М. Історія України-Русі / Микола Аркас ; 

[вступне слово і комент. В. Г. Сарбея]. – 

Факсимільне видання. – Київ : Вища школа, 

1990. –  С. 33-40. : іл. – (Пам'ятки історичної 

думки України). 



  

Князь Владимир святой [Текст] // 

Костомаров, Н. И. Исторические 

произведения. Автобиография / Н. И. 

Костомаров ; [сост. и автор очерка В. А. 

Замлинский]. - 2-е изд. - Киев : Изд-во при 

Киевском гос. ун-те, 1990. – С. 198-203.  - 

(Памятники исторической мысли Украины).  



Початок княжіння Володимира в Києві 

[Текст] // Історія України : джерельний 

літопис / за ред. В.І. Червінського ,  

М. І.Обушного ; [упоряд.: В. І. Червінський , 

М. І.Обушний, Т. Ю. Горбань [та ін.]. - Київ : 

Дирекція ФВД, 2008. – С. 41-51. : іл. - 

Бібліогр.: в підрядкових прим. 



 
    

 Скляренко, С. Д. Твори в чотирьох томах 

[Текст]. Т. 4 : Володимир : роман / Семен 

Скляренко. - Київ : Дніпро, 1990. - 506, [6] с.  



Відділ комплектування та наукової обробки документів 

Пропонуємо відвідати бібліотеку Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини, аби  дізнатися якомога більше про видатного 

державного діяча і полководця, великого Київського 

князя.  

Чекаємо на Вас!  

 


