
Семінарське заняття № 1 (2год), ЗМ1,Т4 

Тема: Галицько-Волинське князівство. 

Мета: охарактеризувати політичний та економічний розвиток 

Галицько-Волинського князівства, правління династій галицьких Ростиславичів 

та Романовичів; 

розвивати вміння оцінювати події та діяльність людей в історичному 

процесі з позиції загальнолюдських цінностей; 

 виховувати у студентів поваги до історичного минулого своєї держави. 

Тип заняття: семінар вивчення нового матеріалу. 

Міжпредметні зв’язки: всесвітня історія, географія. 

Доповіді студентів на теми: «Правління Ярослава Осмосмисла», 

«Значення Галицько-Волинського князівства». 

Обладнання: підручники, атлас. 

 

Питання до семінарського заняття. 

1. Політичний, соціальний та економічний розвиток в ХІІ – першій 

половині ХІV ст.. 

2. Правління династії галицьких Ростиславичів. 

3. Ярослав Осмосмисл. 

4. Правління династії Галицько-волинських Романовичів. (Данило 

Галицький). 

5. Боротьба з монголо-татарами. 

6. Занепад Галицько-Волинського князівства. 

 

Використана література. 

1.Бойко О.Д. Історія України. – К.: Академія, 2014 

2.Корміч Л.І. Історія України – К.: Алерта, 2010 

3.Смолій В.А. Історія України, К.; 2010. 

4.Світлична В.В. Історія України, К.: Каравела, 2015р, - 384с. 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

Основні поняття: монголо-татарська навала, роздробленість. 

Готуючись до семінарського заняття, студенти повинні згадати основні 

періоди розвитку Київської Русі, а особливо звернути увагу на третій , який 

характеризувався занепадом і феодальною роздробленістю. Галицько-

Волинське князівство виникло не в результаті розпаду Київської Русі, а 

внаслідок об’єднання двох князівств, яке стало безпосереднім її спадкоємцем. 

Студентам необхідно звернути увагу на географічне положення Галичини 

і Волині, на густо населеність території, на проходження важливих торгових 

шляхів із Заходу. 

З усіх князівств на території сучасної України першою відокремилася від 

Києва Галичина. Князь Володимир (1123-1153рр.0 підпорядковував своїй владі 

все князівство і згодом успішно протистояв намаганням великих князів 

київських вплинути на розвиток подій у Галичині. Його син Ярослав 

Осмосмисла (1153-1187рр.) розширив кордони князівства аж до гирла Дністра. 

З піднесенням Галичини процвітали і її бояри. Зміцнилося воно і під час 

правління його сина Володимира. 



В 1199 році волинський князь Роман Мстиславич створив єдине 

Галицько-Волинське князівство. 

При подальшій підготовці треба звернути увагу на внутрішню та 

зовнішню політику Романа Мстиславича. 

Розкриваючи четверте питання потрібно охарактеризувати прихід до 

влади, політичну діяльність Данила Галицького. 

В п’ятому питанні слід звернути увагу на внутрішню політику Данила та 

відносини з монголо-татарами.  

Висвітлюючи шосте питання необхідно розкрити процес занепаду 

Галицько-Волинського князівства, а саме:  

*після смерті Данила у 1264р. Галицько-Волинське князівство формально 

залишилося єдиним, але почалося суперництво між Волинню, де правив син 

Василька Володимир, та Галичиною, де князював Лев Данилович, син Данила. 

Наприкінці ХІІ – на початку ХІV ст. загинули брати Андрій і Лев Юрійовичи. З 

їх смертю припинила своє існування династія Романовичів (1340р.). 

 

 

ЗАПИТАННЯ НА ЗАКРІПЛЕННЯ МАТЕРІАЛУ: 

1.Яким чином відбулося об’єднання Галицького та Волинського 

князівств? 

2.Охарактеризуйте внутрішню та зовнішню політику Данила Галицького? 

3.Що спричинило розпад Галицько-Волинського князівства? 
 


