
Володимир - князь Великий 
 

15 липня 1015 року князь 
Володимир Великий помер. 
Похований у Десятинній церкві в 
Києві.   

  За славні діла він дістав в історії 
ім’я Великого, а українська Церква 
визнає його Святим.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пам’ятник Володимиру Великому в Києві 

 

Прийшовши на трон у часи, коли 

Київська Русь була роздерта 

міжусобицями, після 35 років 

правління він залишив по собі могутню 

державу, з якою рахувалися як Візантія, 

так і Європа.  
 

Бібліографія: 
Влох, Л. Видатний київський князь 

Володимир Великий, що вершив історію 

[Електронний ресурс] // Велика Епоха. – 

Електронний текст. – Режим доступу: 

https://www.epochtimes.com.ua/life/art/vyda

tnyy-kyyivskyy-knyaz-volodymyr-velykyy-

vershyv-istoriyu-111407.html, вільний (дата 

звернення: 15.11.2013). – Назва з екрана. – 

Мова укр. 

Котляр, М. Ф. Історія в життєписах 

[Текст] / М. Ф. Котляр, В. А. Смолій ; ред. 

Г. Я. Заброда ; худож. Г. Т. Задніпряний ; 

пер. з рос. Н. Г. Сидяченка. - Київ : Час, 

1994. – 328 с. : іл., портр. – (Україна. 

Голоси історії).  

Красне сонце Руської землі [Текст] : 

славні сторінки нашої української історії 

[оповідання про князя Володимира] // 

Дзвіночок. – 2018. – № 3. – С. 16-17 : мал.  
 

 

ШАНОВНІ ДРУЗІ!!! 

Додаткову інформацію про 

Володимира Великого 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 

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

останній понеділок місяця – санітарний 
день 

 

Буклет створений за матеріалами фондів 
бібліотеки та Інтернет ресурсів 

Централізована бібліотечна система 

Деснянського району м. Києва 
 

Бібліотека ім. В. Кучера 
 

 

   

 

 

 

 

Володимир Великий – 
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ШАНОВНІ ДЕСНЯНЦІ!  
 

Вашій увазі пропонуємо буклет, 

присвячений Володимиру Великому - 

князю Київському. 

28 липня відзначається день 

рівноапостольного Великого князя 

Володимира. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Володимир Великий  

(р. н. невідомий – 1015) – 

син Святослава Ігоревича, князь 

київський. 
 

За його князювання Київська Русь 

досягла найбільшої могутності. 

Насамперед, зібрав Володимир усі 

українські землі під свою руку і вся 

Україна мала тільки йому коритися. 

Він також повідбирав українські 

землі від ворожих сусідів, і жив у 

злагоді з сусідніми народами й 

державами. 

 

Великий державотворець 

Великий Князь Київський 

Володимир один із найвизначніших 

діячів Європейського середньовіччя. 

У вітчизняну історію Володимир 

увійшов передовсім як князь-воїн та 

князь-реформатор: суттєво розширив 

державні кордони і провів 

адміністративну та військову реформи, 

завдяки яким Русь стала могутньою 

централізованою державою.  

Результатом успішних воєнних 

походів стало підкорення велетенської 

території. Так, на півночі держава 

Володимира сягала Фінської затоки; 

на півдні омивалася водами Чорного та 

Азовського морів; із заходу на схід 

тягнулася від річок Дністра та 

західного Бугу до межиріччя Волги та 

Оки. 

 
Хрещення Русі  

 

Найважливішою реформою 

Володимира Великого була релігійна:  

прийняття у 988 році Віри Христової і 

хрещення підвладних йому земель.  

Це дало змогу середньовічній Русі 

увійти до кола цивілізованих 

європейських держав. 

У 988 році за наказом Володимира 

почалося спорудження християнських 

храмів.  

З-поміж перших постали Десятинна 

церква та Межигірський Спасо-

Преображенський чоловічий  

монастир.  

При церквах почали відкриватися 

школи та бібліотеки. 
 
 


