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Князі України [Текст] : для дітей 

середнього шкільного віку / авт.-упоряд. 

Фелікс Левітас ; худож. Олександр 

Кононученко. – Вид. 4-те, випр. – Київ : 

Казка, 2012. – 64 с. : іл. – (Легенди та 

перекази). 

Петрів, М. Скарб Ярослава [Текст] : 

гостросюжетна пригодницька повість / М. 

Петрів ; ред. П. Сорока. – Тернопіль : Джура, 

2003. – 148 с. 

Сліпушко, Оксана. Перша державно-

літературна декларація Руси-України: до 980-

ліття написання «Слова про Закон і 

Благодать» Іларіона [Текст] : [декларація-

проповідь доби українського Середньовіччя - 

перша політична та літературно-культурна 

декларація Києворуської держави] // Слово і 

час. – 2017. – № 6. – С. 23-27. – Бібліогр.: с. 

27. 

Цельняк, І. Легенди про київських 

князів [Текст] / І. Цельняк ; іл. Р. Бедро ; ред. 

Л. Крючкевич. – Львів : Край, 2005. – 68 с. : 

іл. 

Шановні друзі!!! 

Додаткову інформацію  

Ви можете знайти в нашій бібліотеці. 
                                  

 
                     Контактна інформація: 

02166, м. Київ, 
вул. Курчатова 9/21 

тел. для довідок 519-89-80 
е-mail: bibliotekakuchera@ukr.net 

 

Чекаємо на Вас: 
понеділок-четвер: 
з 11-оо до 19-оо 

п’ятниця, неділя:  з 11-оо до 18-оо 
субота: вихідний 

останній понеділок місяця – санітарний день 
 

Буклет створено на базі фондів бібліотеки. 

 

 

 

Ярослав Мудрий – великий українець 
 

      

Пам’ятник Ярославу Мудрому в Києві 

 

Помер Ярослав Мудрий у 1054 році у 

Вишгороді. Вічний спочинок знайшов у 

київському храмі, збудованому ним самим в 

ім'я Святої Софії, премудрості Божої.  

Перед смертю Ярослав залишив 

політичний заповіт, що дійшов до нас у 

складі «Повісті минулих літ», в якому він 

встановив принцип старшинства в межах 

родини, в розподілі земель і політичної влади 

між спадкоємцями, завдяки якому він 

сподівався уникнути запеклих родинних чвар 

і міжусобної боротьби. 

В сучасній Україні встановлено високу 

державну нагороду – Орден князя Ярослава 

Мудрого (1995). 

 

Бібліографія: 
Духопельников, В. М. Ярослав Мудрий 

[Текст] / Володимир Михайлович 

Духопельников. – Харків : Час читати, 2016. 

– 124 с. : портр. – Програма «Українська 

книга» 2016 року. 

 

 

 



Зовнішня політика 
У той час головним способом 

налагодити відносини з іншими державами 

вважалися династичні шлюби. Київська Русь 

за часів правління Мудрого перетворилася в 

освічену і сильну державу, то «поріднитися» 

з нею виявили бажання багато правителів 

європейських країн.  

Дружиною Ярослава Мудрого стала 

дочка короля Швеції Олафа – Інгігерда, яка 

отримала після хрещення ім’я Ірина. 

 
Син князя – Всеволод – оженився на 

грецькій царівні. Ще двоє нащадків – на 

німецьких княжнах. Син Ізяслав узяв в 

дружини сестру польського князя Казимира, 

а сам Казимир одружився на сестрі Мудрого 

– Доброгневе. Такі ж династичні шлюби були 

у дочок київського князя. Єлизавета була 

видана заміж за норвезького короля Гаральда, 

Анастасія – за угорського правителя Андрія. 

Але найбільш відомою і шанованою 

виявилася дочка Анна Ярославна, яка стала 

дружиною французького короля Генріха I.  

У результаті такої зовнішньої політики 

князь Ярослав Мудрий опинився пов’язаний 

узами споріднення з безліччю сильних 

сусідів, близьких і далеких. 
 

Розквіт Київської Русі  

Ярослав Мудрий приділяв велике 

значення внутрішньому устрою держави: 

поширював християнство (літописці 

називали його «Богохранимим» та 

«Богомудрим»), засновував монастирі, 

будував храми та собори, розбудовував 

столицю, створив школу і бібліотеку при 

Софіївському соборі 

. 

 
 

Внутрішня політика Ярослава Мудрого 

була спрямована на підвищення освіченості 

народу і викорінення залишків язичеської 

віри.  

Християнська віра прищеплювалася з 

новою силою. У цьому син продовжив справу 

свого великого батька Володимира 

Хрестителя.  

Ярослав велів перекладати грецькі 

рукописні книги на слов’янську мову. Він 

сам любив читати і намагався прищепити 

любов до читання і освіті своїм підлеглим. 

Духовенство почало навчати дітей 

грамоті.  

Кількість книг швидко зростала і книжна 

премудрість зводилася в свого роду моду 

того часу.  

Бути освіченим ставало престижно.  

Шановні  Деснянці! 
 

Вашій увазі пропонуємо б ук л ет , 

присвячений князю Київської Русі 
 

Ярославу Мудрому. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 
 

 

Ярослав Володимирович (Мудрий) 
(бл. 978-1054) – видатний державний діяч і 

полководець, великий київський князь (1019-

1054), син князя Володимира Святославича. 

У період його князювання спостерігалося 

піднесення Давньоруської держави. Було 

розширено територію Київської Русі, 

укріплено кордони, встановлено контакти з 

багатьма європейськими країнами. Розпочато 

кодифікацію давньоруського права, 

результатом якої стало укладення так званої 

«Правди Ярослава», що становить 

найдавнішу частину кодексу законів, 

відомого як «Руська Правда».  

37 років правління Ярослава Мудрого 

заклали міцний фундамент розвитку 

державотворення на українських землях. 

Протягом цього часу Давньоруська 

держава зберігала свою могутність і 

міжнародний авторитет. 

 

 

 


