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МЕТА:
- ознайомити учнів з постаттю князя Володимира
Великого;пояснити передумови ,причини та значення прийняття
християнства на Русі;
- розвивати вміння працювати з підручником, історичною
картою, історичними документами та іншими видами історичних
джерел;
- виховувати почуття гордості за минуле свого народу.
ЦІЛІ УРОКУ:
УЧНІ ЗНАТИМУТЬ: хто і коли запровадив християнство на Русі,
пояснюватимуть наслідки та значення цієї події.
УЧНІ ВМІТИМУТЬ: розповідати про князя Володимира Великого,
складати простий план тексту підручника, знаходити на карті території
пов’язані з історією Київської Русі, працювати з історичним
документом, встановлювати хронологічну послідовність зазначених
подій та явищ, співвідносити подію, історичне явище і століття.

ВИД УРОКУ: особистісно-зорієнтований
ТИП УРОКУ: комбінований
ХІД УРОКУ
І. МОТИВАЦІЙНИЙ ЕТАП
1. ЕМОЦІЙНЕ НАЛАШТУВАННЯ УЧНІВ
Вітання з святом Святого Миколая
- Бажаю всім гарного настрою і засвоєння теми. Бажаю…
Щоб не просто слухали, а чули,
Щ об не просто дивилися, а бачили,

Щоб не просто відповідали, а міркували,
Дружно і плідно працювали.
2. АКТУАЛІЗАЦІЯ СУБ'ЄКТНОГО ДОСВІДУ УЧНІВ
Робота з картою
1. Кого вважають засновником Києва?
2. Як називалась перша держава східних слов'ян ?
3. Покажіть на карті місто Київ, кордони Київської Русі, сусідів.
4. Ким були за релігійними віруваннями русичі за перших князів?
ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ
Графічний диктант
1.882р. владу в Києві захопив князь Олег (+)
2 .Із собою він привіз малолітнього Ігоря з князівського роду
Рюриковичів (+)
3. Князь Олег загинув на полі бою (-)
4. Князь Олег загинув через свого коня (+)
5. Наступницею Ігоря на великокнязівському столі була його дружина
Ольга (+)
6. Святослав був онуком Ігоря (-)
7. Князь Святослав провів все життя у походах(+)
8. Княгиня Ольга здійснила у 957р. подорож до Царгорода - столиці
Візантійської імперії (+)
9. Це був військовий похід (-)
10. Княгиня Ольга охрестилася у Візантії і стала першою християнкою
на Русі (+)
( взаємоперевірка )
ІІ. ЦІЛЕВИЗНАЧЕННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ
1. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ І ЦІЛЕЙ УРОКУ

Отже, сьогодні ми говоримо про запровадження християнства на Русі.
-

Про що хочемо дізнатись на уроці?

-

Які види робіт хочете виконати?

"Поле бажань" (учні пишуть свої бажання на листочках конюшини і
прикріплюють до наочності на дошці)
2. МЕТА УРОКУ
ІІІ. ОПРАЦЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
Робота з підручником с.110
Роздивіться портрет князя Володимира, де ми ще майже щодня
зустрічаємо його зображення?
( на паперовій купюрі і монеті номіналом 1 гривня )
Завдання. Опрацювати підручник на с.110 і скласти план до тексту
-

вибіркова перевірка

Випереджальне повідомлення
( цікаві факти про Володимира Великого )
Робота з історичним документом с.111
Бесіда за запитаннями
1. Які слова в літописі вказують на рішучість намірів князя Володимира
впровадити християнство як державну релігію?
2. Чи довіряли люди князю? (підтвердити словами з літопису )
3. Як називалась ріка у якій відбувалось хрещення?
Робота з хронологією
988р.- хрещення Русі. Скільки років тому було запроваджено
християнство у Київській Русі (обчислити )
0

988

2016 – 988 = 1028 років тому

2016

28 липня 2008р. указом президента було встановлено ( день пам'яті
рівноапостольного князя Володимира-Хрестителя Русі ) як День
хрещення Київської Русі-України
ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА
Щось не хочеться сидіти
Треба трохи відпочити
( встати і вийти з-за парти )
Руки вгору, руки вниз (потягування )
На сусіда подивись
Руки вгору, руки в боки
І зроби чотири кроки (ходьба на місці )
Вище руки підніміть
(підняти руки, прогнути спину )
І спокійно опустіть ( назад )
Плесніть, діти, кілька раз
( поплескати у долоні )
За роботу – все гаразд
Робота з відео роликом
( перегляд і колективне обговорення )
1. Між якими віросповіданнями вибирав Володимир? (католицизм
,іудаїзм ,іслам, православ’я )
2. Кого він розіслав у різні країни? Для чого? Про що це свідчить? (про
обдуманий вибір )
3. Чому князю Володимиру відмовили в одруженні з Візантійською
принцесою Анною?
4. Для чого привселюдно було повалено статую Перуна? (показати
слабкість язичництва )
5 .Як ви думаєте, чи одразу люди сприйняли нову віру?

6. Перекажіть як відбувалось хрещення киян.
Робота з додатковим історичним джерелом
Уривки з "Повісті минулих літ"
(роздатковий матеріал)
-

Колективне обговорення і запис в зошит
Наслідки запровадження християнства:

1. Розвиток освіти, науки, писемності, культури, торгівлі, архітектури.
2. Розбудова Києва і поява нових міст у державі.
3. Поширення міжнародного авторитету Русі.
4. Зміцнення влади князя.
5. Зміцнення держави.
ІV РЕФЛЕКСИВНО-ОЦІНЮВАЛЬНИЙ ЕТАП
Отже, 988 року князь Володимир запровадив на Русі християнство як
державну релігію. Нова релігія зміцнила владу князя, дала можливість
Русі увійти як рівній у коло найбільших християнських держав Європи.
"Експрес-опитування "
Сьогодні на уроці я:
Дізнався ( лась )…
Зрозумів ( ла )…
Навчився (лась )…
Мені було цікаво…
( звірити відповіді з листочками конюшини і перевірити чи досягли цілі
уроку )
-

Де можна застосувати ці знання ?

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ. ІНСТРУКТАЖ.
Повторити дати і поняття, підготуватись до тематичної роботи.

