
Тема 4. Королівство Руське (Галицько-Волинська держава). Монгольська навала 

 

1. Унаслідок якої події виникло об’єднане Галицько-Волинське князівство? 

2. Що стало передумовою розпаду Галицько-Волинської держави у 1205 р.? 

3.  Як називалася міська рада, орган управління міської  комуни? 

4.У якому місті у 1253 р.  відбулася коронація Данила Галицького?  

5. У чому полягало основне завдання зовнішньої політики Данила Галицького в 40—60-ті 

рр. ХІІІ ст.?  

6. Після занепаду Галицько-Волинської держави які держави   боролися за її спадщину?  

7. Що належить до причин політичної роздробленості Русі?  

8. Який князь у період роздробленості Русі зумів уперше об’єднати під своєю владою 

більшість земель Південно-Західної Русі?   

9.  Визначте, з якими подіями пов’язаний уривок з історичного джерела? 

Була рада всіх князів у місті Києві, і вирішили на раді так: 

«Краще нам зустріти їх на чужій землі, ніж на своїй». На раді були 

Мстислав Романович київський, Мстислав ковельський і чернігів- 

ський і Мстислав Мстиславич Галицький — вони були старійшими 

князями Руської землі. 

10. Синами якого князя були Шварно, Лев, Мстислав?                                                                                                                                             

11. Який наслідок мала перемога війська Данила Галицького в битві 

з об’єднаними силами угорців, поляків і галицьких бояр під Ярославом?  

12. Якого князя Галицько-Волинського князівства було отруєно через ускладнення 

релігійної ситуації?  

13. Які землі втратив Юрій І Львович?  

14. На якому малюнку зображений Успенський собор у Володимирі 1160 р.? 
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15. При дворі якого князя - книжника і філософа діяла велика книгописна майстерня?   

16. В якому році  утворилося Галицько-Волинське князівство? 

17. Хто з князів Галицько-Волинської держави приєднав Люблінську землю і частину 

Закарпаття з Мукачевом, а також переніс столицю до Львова?  

18. В якому році була перша згадка назви «Україна» в письменних джерелах та створено 

«Слова о полку «Ігоревім»? 

19. Кому у битві під Дорогочином Данило Галицький завдав поразки?  



20. На якому малюнку зображена Дорогобицька ікона Богородиці?  
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Тема 5. Руські удільні князівства у складі іноземних держав у другій половині ХІV – 

першій половині ХVІ ст. Кримське ханство. 

 
1. Яка битва відіграла вирішальне значення в ліквідації монголо-татарського ярма на 

українських землях?   

2. На якому малюнку зображена Кам’янець - Подільська фортеця, 14-16 ст.? 
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3.В якому році Кримське ханство визнало васальну залежність  від Османської імперії? 

4. В результаті: укладання якої унії українські землі увійшли до складу Великого 

князівства Литовського7 

5. До якого періоду належать перші писемні згадки про українських 

козаків?   

6. В якому році відбулася битва  біля м. Орша?   

7. Кого наприкінці ХV — на початку ХVІ ст. називали «некоронованим королем Русі»?   

8. Що сприяло утворенню в ХV ст. Кримського ханства?  

9. З діяльністю якого князя пов’язане  видання «Острозької Біблії»?  



10. Про яку битву йдеться в уривку джерела?  

…Великий князь московський взяв град Смоленський. Король Сигізмунд… послав свого 

великого воєводу, славного і великорозумного гетьмана князя Костянтина Івановича 

Острозького… Самі себе не щадили і проти великої ворожої армії стали і вдарили, і 

багатьох людей війська того вразили, і погубили вісімдесят тисяч, а інших живими в 

полон взяли. 

11. Які українські землі за московсько-литовською угодою 1503 р. увійшли до складу 

Московського князівства?  

12. Яка причина зумовила знелюднення в ХV—ХVІ ст. значних територій України й 

утворення Дикого Поля? 

13.:Яка верства населення на українських землях стає  на середину ХV ст. панівною?   

14. В якому році укладена Кревська унія?   

15. Яка з українських земель першою опинилася під владою литовських князів?   

16.Яка одна з головних причин виникнення українського козацтва? 

17.Які привілеї містам надавало «магдебурзьке право»? 

18.Які причини успіхів Великого князівства Литовського в його експансії на землі Русі? 

19.До складу якої держави належала Буковина на кінець ХV ст.?  

20.На якому малюнку зображена Хотинська фортеця, ХІІІ-ХVІ ст.?  
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Тема 6. Українські землі у складі Речі Посполитої в другій половині   ХVІ ст. 

 
1. Що стало одним із головних наслідків укладення Люблінської унії для українського 

населення? 

2. В якому році було створено Пересопницьке Євангеліє?  

3. На якому малюнку зображено замок князів Острозьких?  

 

 
 
 
                                          А 

 
 

 
 
 

                                  Б 

 
4. У якому році відбулася описана подія? 

Польське королівство і Велике князівство Литовське, згідно 

з попередньою інкорпорацією між ними, складають з обох вищезаз- 

начених народів одне, нерозрізнюване, неподільне тіло, одне зібрання, 

один народ, так що віднині у цього… неподільного народу… буде на ві- 

чні часи одна голова, не окремі государі, а один — король польський… 

5. Кого з митрополитів греко-католицької церкви називали «батьком унії»?    

6. Хто з історичних постатей вважається засновником Запорозької Січі? 
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7. Ким були надруковані в 1574 р. у Львові перші на українських зем- 

лях книги «Апостол», «Буквар»? 

8. Який стан українського суспільства після укладення Люблінської унії (1569 р.) 

найбільш швидко зазнав полонізації та окатоличення? 

9. Про появу якого явища в театральному мистецтві йдеться в уривку з історичного 

джерела? 

 Шкільні вистави присвячувалися християнським святам, впливовим особам, важливим 

подіям. Вистава тривала досить довго, тому глядачам давали перепочинок,пропонуючи 

їхній увазі в перервах між діями спектаклю театралізовані сценки народно-побутової 

тематики.      

10. В якому році укладено Берестейську унію? 

11. Автором якого твору є Герасим Смотрицький?  

12. В якому році відбулося повстання під приводом Криштофа Косинського?  

13.Як називалися національно-релігійні громадські об’єднання міщан при православних 

церквах? 

14. В якому році утворено першу братську школу у Львові?  

15.Назвіть провідний жанр і тематику літературних творів другої половини ХV ст. 

16.В якому році була заснована перша відома Січ князем Дмитром Вишневецьким?   

17.Хто очолив національно-визвольне повстання проти польських загарбників у 1594-1596 

рр.?  

18.Як називалися військові знаки чи атрибути українського козацтва?   

19.Чим відоме Пересопницьке Євангеліє?   

20.До складу яких країн входили українські землі в кінці ХVІ ст.?  

 
 
 

Фото з відповідями відправляти на VIBER викладача  0962981236.  Не забудьте 

вказати ваше прізвище, ім’я та групу. 

 

 

 

 


