НА ДОШКУ
Культура Київської Русі наприкінці Х – у першій половині ХI століття
Освіта.
Писемність.
Література. Усна народна творчість.
Архітектура і образотворче мистецтво.
Девіз уроку:
Не просто слухати, а чути,
Не просто дивитися, а бачити
Не просто відповідати, а міркувати
Дружно і плідно працювати.
Проблемне питання:
«Що зумовило високий рівень розвитку культури Київської Русі?»
Культура (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.

РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ
Тема. Культура Київської Русі наприкінці Х ст. - у першій пол. ХІ ст..
Галузь культури
Характерні риси
Письмо
др. пол. IX ст. поява абетки й писемності. (______.) Глаголиця.
Кирилиця
Освіта
Школи при __________ і ___________. Учителі – _________.
Дисципліни: _________, _________, _________, географія,
іноземні мови, богослов’я. Підручниками – богослужебні
книги. Береста.
Література
Літопис — _____________________________________.
Митрополит Іларіон «Слово про закон і ___________»
Давньоруський літописний звід1037-1039 рр.; «__________
правда».
Усна народна Билини, _________, пісні, загадки, прислів’я, ________, казки.
творчість.
Богатирі — __________, Добриня Микитич, ___________
Архітектура
Образотворче
мистецтво

Будівельний матеріал — _________, _________, ________.
Десятинна церква, Золоті ворота, Софіївський собор.
Мозаїка та _______. Релігійні та світські теми, іконопис.
Оранта, зображення ___________ з сім’єю, сцени полювання,
музики-скоморохи.

ТЕСТИ ДО УРОКУ
ТЕМА: Культура Київської Русі наприкінці Х ст. - у першій пол. ХІ ст..
1. Яка дата пов'язана з початком будівництва
Софійського собору в Києві?
а) 990 р. ;
б) 1037 р.;
в) 1045р.;
г) 1068 р.
А

Б

В

Г

2. Розпис на сирій штукатурці – це:
а) мозаїка;
в) мініатюра;
б) фреска;
г) ікона.
А

Б

В

Г

3. Рік створення глаголиці:
а) 882 р.;
б) 898 р. ;
в) 988 р.;
г) 863 р.;
А

Б

В

Г

4. Зовнішня шарувата частина кори берези, яка використовувалась для письма:
а) пергамент;
б) берест;
в) папір;
г) папірус
А

Б

В

Г

5. Звід подій за рік називається:
а) хронікою;
б) часописом;
А

Б

В

6. Першу бібліотеку заснував:
а) Володимир Великий;
б) Княгиня Ольга;
А

Б

В

в) хронологією;

Г

в) Ярослав Мудрий;
г) Мстислав.

Г

7. Мальовниче зображення із смальти:
а) мозаїка;
в) мініатюра;
б) фреска;
г) портрет.

г) літописом.

А

Б

В

Г

8. Мозаїка «Марія Оранта» прикрашає:
а) Успенський собор;
б) Золоті ворота;
в) Десятинну церкву;
г) Софіївський собор
А

Б

В

Г

9. Як називалася слов'янська абетка?
а) кирилиця;
б) буквиця;
в) латиниця;
А

Б

В

г) на півустав.

Г

10. Творцем слов’янської абетки є:
а) Ярослав Мудрий;
б) Кирило і Мефодій;
в) Іларіон;
г) Володимир Великий.
А

Б

В

Г

11.Позначте назву кочових племен, на місці і на честь перемоги над якими було
збудовано Софіївський собор у Києві
а) Печеніги;
б) Половці;
в) Угри;
г) Торки.
А

Б

В

Г

12. Назва писаного зводу давньоруського права – це
а) «Повість минулих літ»;
в) «Руська Правда» ;
б) «Російська Правда»;
г) Конституція.
А

Б

В

Г

ОЦІНКА

