
 
 
 

ОРИГІНАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА 

княжої Руси-України 



Берестяні грамоти.  

Літописи.  

«Слово про закон і благодать»  Іларіона.  

«Повчання дітям» В.Мономаха.  

«Житіє та ходіння Данила, Руської землі ігумена».  

Києво-Печерський патерик.  

«Слово Данила Заточника».  

 «Слово про похід Ігорів».  



ЛІТОПИС - 
це історико-літературний твір у Київській 
Русі, у якому оповідь велася за роками.  
Назва походить від структури літопису,  

де статті починались зі слів «в літо». 
Літописи — важливі пам'ятки літератури, 

цінні джерела для дослідження 
слов'янської історії з давніх часів  

                    до ХVIII століття. 
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ЛІТОПИС РУСЬКИЙ 

ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКИЙ ЛІТОПИС  

— літопис XIII століття, присвячений історії Галичини і 
Волині. Зберігся в Іпатіївському літописному зведенні. 
Охоплює події 1201-1292 років. Вважається головним 
джерелом з історії Галицько-Волинського князівства. 

ПОЧАТКОВИЙ ЛІТОПИС  

(―Повість минулих літ‖, укладач Нестор.).   
Події від найдавніших часів, від Ноя до 1113 рр. 

КИЇВСЬКИЙ ЛІТОПИС 
 — одна з найдавніших історичних і літературних пам'яток 
княжої доби. Це складова частина Іпатіївського літопису, 

продовження «Повісті минулих літ». Охоплює події  
з 1118 до 1200. Зібраний у Видубицькому  монастирі.  

Літопис розповідає про події до 1237р. Деякі його уривки 
увійшли до Новгородського літопису.  



―Повість минулих літ‖ – 
історична книга  

і збірка епічних творів 

Це повість  

минулих літ, 

звідки пішла  

Руська земля, 

хто в Києві  

почав перший 

 княжити  

і звідки  

Руська земля  

виникла 
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ПРОВІДНІ МОТИВИ 

-походження наших предків від Яфета; 
-історія розселення слов’ян (східних); 
-початок створення  української 
держави; 
-життя та діяння руських князів. 

ТЕМАТИКА ЛІТОПИСУ 

-захоплення героїчним минулим 
Київської Русі; 

-глибокий сум з приводу князівських 
міжусобиць і лиха, заподіяного 
ординцями. 



Нестор  Літописець –  
чернець  

Києво-Печерського 
монастиря, 

укладач 
Початкового Літопису,  

який називають  
―Повість минулих літ‖. 

У ньому відтворено події 
 від початку світу 

 до 1113 року. 



Уславлення Нестора-літописця 

Памятник Нестору-літописцю. 
 м.Київ, 1968 р. 

Пам'ятна дошка на келіях 
 верхньої Лаври. 
 Києво-Печерська лавра. 
 

Пам'ятна золота монета  
Національного банку України 
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КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ПАТЕРИК 
 Патерик (від гр.pater – батько, 

отець) – збірка  життєписів 
пустельників і ченців певного 

монастиря.  

У Києво-Печерському патерику 
розповідається про житія і твори 

печерських святих XI-XIII ст.  

         ТЕМАТИКА ЗБІРКИ 
-Історія Києво-Печерського монастиря 
(реальні та легендарні сюжети). 
-Розповідь про засновників Лаври – 
Антонія та Феодосія. 
-Відомості з історії Київської Русі, 
зокрема Києва. 

Д.Б.Семчук, учитель Чернівецького ліцею №3 


