
План – конспект уроку 

                               Історія України (Вступ до історії)                       5 клас 

ТЕМА: Київські князі. Запровадження християнства. 

МЕТА: ознайомити учнів з процесом державотворення у східних слов’ян, з діяльністю 

перших князів та їх роллю у житті Київської держави; продовжувати формувати 

просторову та мовленнєву компетентності; розвивати мислення, пам'ять, вміння 

аналізувати історичний матеріал та робити висновки;виховувати інтерес до історії 

України.   

Тип уроку: комбінований 

Обладнання: портрети князів, макет корони для рольової гри,картки з цифрами 

ХІД УРОКУ 

1.Організація початку уроку. 

2. Перевірка раніше вивченого 

2.1. Історичне лото 

1. Міста                2.Життя селян                 3.Вбрання жителів Київської держави 

3. Повідомлення теми, мети уроку. Мотивація навчальної діяльності школярів. 

Асоціативний ряд 

Олег                                             вбили древляни  

Ігор  початок володарювання в Києві – 945 р. 

Ольга помер через свого коня 

Святослав запровадження християнства  

Володимир                                 усе життя провів у походах 

4. Сприймання та усвідомлення учнями нового навчального матеріалу. 

4.1. Нащадки Кия. 

Засноване Києм місто стало швидко розвиватись і поступово набуло значення важливого 

центру, навколо якого об’єднувались східні слов’яни. Виникла Київська держава  або 

Київське князівство. Згодом його стали називати Руською землею, або Руссю. Правили 

нею Києвичі – нащадки кн. Кия. Однак їхні імена нам не відомі. За літописами можна 

дізнатись, що часи були не легкі. 

Останніми представниками княжого роду Києвичів були Дір та Аскольд. Саме за часів 

Аскольда князівство досягло розквіту. 

4.2. Князь Олег.Ігор. 

882 р. – захоплення влади кн. Олегом в результаті заколоту проти Аскольда. 

Олег прибув із півночі, з Новгорода, із собою привіз малолітнього кн. Ігоря з роду 

Рюриковичів. Від його імені Олег правив 30 років. Він об’єднав східнослов’янські 

племена в єдину державу, ходив у сусідні землі та держави. 

Після смерті Олега (від його коня за легендою) правити став Ігор (з 912 року). Він одного 

разу вирішив зібрати данину (обов’язкове надання князеві підлеглим населенням 

продуктів, коштів) з підлеглого племені деревлян 2 рази і за це його вбили. 

4.3. Княгиня Ольга. 

!!! Складання плану  до тексту (ст.107-108) 

4.4. Князь Святослав. 

 Згідно з літописом, старіюча Ольга у 964 році передала владу сину.  

!!! Робота із історичним джерелом (ст. 108): 

- Яким є ставлення літописця та візантійського хроніста до князя ? 

- Про які риси вдачі свідчать джерела ? 

- Порівняйте описи із зображенням, чи правильно художник зобразив Святослава ? 

4.5.Володимир. 



- Володимир - син Святослава.  

- Посів престол у 980 р.  

- Правив державою впродовж 35 років. 

- Князя називали «Красним сонечком» 

- Розбудова Києва (міцні укріплення, дитинець,Десятинна церква, ) 

- 988 р.- запровадження християнства як державної релігії 

5. Узагальнення та систематизація знань. 

5.1. «Асоціативний ряд» 

5.2.Рольова гра «Я – князь». 

6. Домашнє завдання. 

§ 14, відповідати на запитання 

7. Підсумок уроку. 
 


