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     Хрещення Русі — процес прийняття і поширення християнства на 

території Київської Русі. Ключова подія — масове хрещення 988 року 

мешканців Києва, а згодом інших міст держави князем Володимиром 

Святославичем, у результаті чого християнство стало провідною 

релігією на Русі. 

     Бібліотека Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини пропонує вам дізнатися про історію християнства 

України із книг, що є у фондах нашої книгозбірні. Запрошуємо до 

перегляду 



Відзначення 1030-річчя хрещення Київської Русі - України в 2018 році. 



Крисаченко, В. С. Україна на сторінках святого письма 

та витяги з першоджерел, що засвідчують процес 

поширення християнства на теренах України від 

Апостола Андрія до князя Володимира : Свідчення 

очевидців / НАН України. – К. : Наукова думка, 2000. – 

487 с. 

  

 Науково-довідкове видання присвячене висвітленню 

шляхів і обставин поширення християнства на 

українській землі у першому тисячолітті нової ери. До 

широкого обігу вводяться тексти стародавніх авторів, 

котрі залишили свідчення про діяння апостолів та 

подвижників віри на теренах України, про 

християнізацію греків, роксоланів, антів, готів, аланів, 

русів та інших етносів, які жили на території України. 

Докладно розглянуто проблему контекстуальної 

присутності українських реалій на сторінках Святого 

Письма. Видання добре ілюстроване. Розраховане на 

істориків, українознавців, релігієзнавців, широкий загал 

допитливого студентства та учнівської молоді, віруючих 

християн.  



Лобазов, П. К. Христианская мораль [Текст] : 

путеводитель по Библии / П. К. Лобазов, А. М. Невшупа ; 

Одесский нац. ун-т имени И. И. Мечникова, Философский 

ф-т. – Х. : Бурун Книга, 2009. – 175, [1] c. 

  В условиях современной цивилизации основные 

моральные принципы подвергаються значительному 

отрицательному воздействию. Поэтому их сохранение и 

укрепление - веление времени. Религиозная мораль, в 

даном случае христианская, обладает большим 

положительным потенциалом сохранения и оздоровления 

нравственных основ общества. 

Авторы данного издания предлагают всем читателям 

концентрированную выборку (путеводитель) христианской 

морали из Библии. Руководствоваться ею или нет, решать 

каждому человеку, а иметь о ней представление полезно 

всем слоям и категориям населения.  



Кузнець, Т. Православне духовенство Уманщини XIX-

початку ХХ століття [Текст] : монографія / Київський нац. 

ун-т імені Тараса Шевченка. – К. : Видавн.-

поліграфіч.центр " Київський університет", 2006. – 

607, [1] с. 

  Монографія присвячена такому важливому суспільному 

стану як православне духовенство. На основі архівних та 

опублікованих джерел встановлені імена 

священнослужителів та інших членів причтів усіх 

парафій Уманського повіту. Прослідковується участь 

православного кліру в громадсько-політичному житті 

населення регіону упродовж ХІХ - на початку ХХ 

століття. 

Книга зацікавить усіх, хто вивчає історію України в 

цілому та історію рідного краю зокрема. Вона 

прислужиться для генеалогічних розвідок та краєзнавчих 

досліджень. Адресується науковцям, краєзнавцям, 

учителям, студентам, учням, усім, хто не байдужий до 

історії України.  



Запровадження християнства на Русі [Текст] : 

історичні нариси : [монографія] / М. Ф. Котляр, 

К. Ю. Гломозда, О. Б. Головко [та ін.] ; [редкол.: Ю. 

Ю. Кондуфор (відп. ред.), М. Ф. Котляр (заст. відп. 

ред.), В. С. Горський [та ін.] ; АН Української РСР, Ін-

т історії. – К. : Наукова думка, 1988. – 252, [4] c. : 

іл.,. – Авт. зазначено на звороті тит. арк. – Бібліогр.: в 

приміт.: с. 221–253.  

 

У другій половині X ст. великий князь Володимир 

провів у Київській державі ряд реформ. Однією з 

найважливіших була релігійна реформа. Сталася 

найбільша подія в історії держави — Русь прийняла 

християнство. Але язичництво панувало серед 

більшості населення Київської держави. Незважаючи 

на спільність релігійних уявлень всіх східних слов’ян 

у окремих племен були свої особливості. Об’єднання 

під владою Києва вимагало заміни різних племінних 

вірувань єдиною загальнодержавною вірою. 

Прийшовши до влади, Володимир спробував 

зміцнити язичницьку віру.   

   Дана монографія присвячена проблемам 

запровадження християнства правлячою верхівкою 

Київської Русі. 



Моця, О. П.   Київська Русь: від язичництва до 

християнства [Текст] : [доп. М-вом освіти України як 

навч. посібник дя учнів старших класів і студентів] 

/ О. П. Моця, В. М. Ричка ; Міжнародний фонд 

"Відродження", Програма "Трансформація гуманітарної 

освіти в Україні". – К. : Глобус, 1996. – 218, [6] с. : 

фотоіл. – (Трансформація гуманітарної освіти в 

Україні"). – Бібліогр.: с. 219.  

 

Християнство являло собою складний соціокультурний 

комплекс, що поєднував у собі не лише власне 

сакральні уявлення, вірування та ритуали, а й 

нормативну мораль, право, естетику. Проте духовне 

життя давньоруського суспільства живилось не тільки 

імпульсами християнства. Розвинуте в часи 

державотворення східнослов'янське язичництво не 

відразу поступилось місцем вірі. Давньоруська доба 

стала епохою протистояння старої і нової релігійних 

систем, що спричинилося до появи такого духового 

феномена як двовірство. 



Брайчевський, М. Ю.   Утвердження християнства 

на Русі [Текст] : [монографія] 

/ М. Ю. Брайчевський ; [рец. С. О. Висоцький, В. А. 

Зоц, Ю. М. Єфремов [та ін.] ; АН Української РСР, 

Ін-т археології. – К. : Наукова думка, 1988. – 259, [3] 

c. : табл. – Бібліогр.: с. 229–255.  

 

В монографії на основі вивчення численних джерел 

показано тривалість і складність процесу 

утвердження християнства, висвітлюється його роль 

як надбудови над феодальним періодом й подальше 

перетворення у потужну силу. Книга буде корисною 

для істориків, філософів, археологів, викладачів та 

студентів вузів. 



Принятие христианства народами Центральной 

и Юго-Восточной Европы и крещение Руси 

[Текст] / Г. Г. Литаврин, О. В. Иванова, Е. П. Наумов 

[и др.] ; отв. ред Г. Г. Литаврин : АН СССР, Ин-т 

славяноведения и балканистики. – М. : Наука, 

1988. – 268, [3] c., [8] л. ил. – Авт указаны на 

обороте тит. листа. – Библиогр.: в примеч. в конце 

глав.  

 

Данное исследование коллектива авт. поставило 

перед собой цель изучение процесса 

христианизации народов Центральной Европы и 

Балканского полуострова и лишь вслед за этим 

пытаются сопоставить в сравнительно-

историческом плане выявленные ими основые 

закономерности связанные с крещением Руси.        

   Авторы этой книги надеются донести читателю 

одну из наиболее актуальну и недостаточно 

исследованну проблему раннесредневековой 

истории.. 



Збірник тисячоліття християнства в Україні 

988-1988 [Текст] = The millennium collection - 

christianity in Ukraine 988-1988 / ред. Олександер 

Баран і Олег В. Герус. – Вінніпег : Українська 

Вільна Академія Наук в Канаді, 1991. – 282 с. : 

іл. – Бібліогр.: в примітках в кінці кожної статті.  

 

В 1988-1989 роках вся українська діаспора 

святкувала 1000-літній Ювілей Хрещення Руси-

України. Всі українські наукові установи, 

культурні товариства, інституції та університети 

влаштовували лекції, організовували студійні 

конференції та видавали наукові публікації, 

присвячені Тисячоліттю. Українська Вільна 

Академія Наук у Канаді також зробила свій вклад 

у цій ділянці. Ви тримаєте в руках 

україномовний збірник, що служитиме 

українському читачеві й дослідникові  в діаспорі 

й Україні. Збірник подає загальні відомості про 

обставини впровадження християнства в 

Київській Русі та про впливи цієї віри на 

розвиток української цивілізації. 



Котляр, М. Ф.   Введення християнства в Київській 

Русі та його наслідки [Текст] : [історичні умови 

прийняття християнства в Київській Русі та його 

значення в ідеології та культурі] / М. Ф. Котляр ; 

Товариство "Знання" Української РСР. – К. : 

Знання, 1985. – 47, [1] c. – (Серія V "Науково-

атеїстична" ; №8). – Бібліогр.: с. 47–48.  

 

Висвітлюються соціально-економічні і політичні 

причини. історичні умови прийняття правлячою 

верхівкою Давньоруської держави християнського 

віровчення як панівної ідеології. Простежуються 

наслідки введення християнства і утворення 

церковної організації у соціальному, економічному 

і політичному житті, ідеології і культурі Київської 

Русі.  



Кузнець, Т. В. Християнська церква в Умані кінця 

ХVІІІ - початку ХХ століття [Текст] : монографія 

/ Т. В. Кузнець, І. І. Кривошея, О. В. Скус ; 

МОНмолодьспорту України, Уманський ДПУ імені 

Павла Тичини, Ін-т філології та суспільствознавства, 

Історичний ф-т ; Держ. історико-архітектурний 

заповідник "Стара Умань". – Умань : Візаві, 2012. – 

148, [1] с. : табл. – Бібліогр.: в тексті. 

  На основі широкої джерельної бази відтворюються 

основні віхи історії міста Умані, пов'язані, в першу 

чергу, з релігійним життям його мешканців. 

Наводяться статистичні дані, що характеризують 

християнські конфесії (православну та греко-

католицьку) у річищі регіональної історії. 

Локалізовані і описуються основні релігійні 

осередки та культові будівлі. 

Монографія зацікавить усіх, хто цікавиться історією 

Уманщини. Вона прислужиться учням, студентам, 

краєзнавцям, молодим науковцям та просто не 

байдужим до нашої історії людям.  



Хроніка 2000 [Текст] : український 

культурологічний альманах. Вип. 69-70 : 

Хрестителі землі Руської : [Володимир Святий] 

/ [автор і керівник проекту В. А. Іванов] ; редкол.: 

Ю. Буряк, М. Жулинський, В. Загорій [та ін.]. – К. : 

Фонд сприяння розвитку мистецтв, 2007. – 778, , 

[2] с., [7] вкл. арк. фотоіл. : іл., портр. – (Українські 

пропілеї). – Бібліогр.: в тексті. 

Український культурологічний альманах виходить 

чотири рази на рік, спецвипуск підготовлено в 

рамках проекту “Духовна скарбниця Православ’я”. 

Матеріали для написання даної книги зібрано з 

літописця руського преподобного Нестора 

Печерського скорочено і з інших книг руських. 

Сучасною українською мовою публікується 

вперше. 



  Пропонуємо відвідати бібліотеку Уманського державного 
педагогічного університету імені Павла Тичини , аби  
дізнатися якомога більше про окремі подробиці  подій або 
про історію християнства Україні в цілому. 
  Віртуальна виставка підготовлена відділом комплектування 
та наукової обробки документів . 


