
МЕТА І ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета даної дисципліни полягає в тому, щоб показати зародження 

людської цивілізації на території України, заняття, форми об’єднання давніх 

людей на українських землях, а також заселення Півдня України кочовиками та 

їх місце в історичному розвитку українських земель; передумови і процес 

утворення держави у східних слов’ян, соціально-економічний і політичний 

розвиток Галицько-Волинської держави. 

 

Студенти повинні знати: 

- основні дати з минулого України відповідного періоду; 

- найважливіші поняття з давньої та середньовічної історії України. 

Студенти повинні вміти:  

- характеризувати періоди первісного суспільства на території України; 

- визначати особливості суспільного розвитку скіфо-сарматської доби, грецької 

колонізації Північного Причорномор’я, причини їх занепаду; 

- характеризувати господарське, суспільне та духовне життя давніх слов’ян; 

- аналізувати історіографію проблеми походження Київської Русі; 

- характеризувати внутрішню та зовнішню політику Аскольда, Олега, Ігоря, 

Ольги, Святослава, Володимира Великого, Ярослава Мудрого та Володимира 

Мономаха; 

- визначати причини і сутність політичної роздробленості Київської Русі, 

перебіг та наслідки монголо-татарського походу на південно-західні руські 

землі, особливості залежності українських князівств від Золотої Орди, наслідки 

золотоординського панування; 

- визначати передумови та історичне значення запровадження християнства як 

державної релігії; 

- характеризувати політичний та соціальний устрій Київської Русі, особливості 

становища представників різних соціальних станів, форми землеволодіння та 

форми повинностей на різних етапах розвитку держави, стан розвитку 

господарства та торгівлі, здобутки в галузі писемності, освіти, наукових знань, 

пам’ятки уснопоетичної творчості та літератури, пам’ятки архітектури, 

образотворчого та ювелірного мистецтва, діяльність видатних постатей 

періоду; 

 - визначати особливості процесу формування та значення утворення Галицько-

Волинського князівства, причини та міжнародне значення коронації Данила, 

перебіг та наслідки монголо-татарського походу на територію Галицько-

Волинського князівства, форми залежності князівства від Золотої Орди, 

наслідки золотоординського ярма; 



- характеризувати розвиток Галицького та Волинського князівств, внутрішню 

та зовнішню політику Данила Романовича, його наступників, політичний та 

соціальний устрій Галицько-Волинської держави; 

- визначати значення Київської Русі та Галицько-Волинської держави в історії 

українського народу та в загальноєвропейській історії; 

- працювати з історичними  картами. 

 

 

 


