
Галичина і Волинь в добу середньовіччя  

 

Тип дисципліни:  

вибіркова (за вибором студентів). 

Семестр:  

другий. 

Обсяг дисципліни:  

загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні години: лекції – 12, 

семінарські заняття – 12. 

Лектор:  

канд. істор. наук, доцент Батюк Т. В. 

Результати навчання:  

Знання: 

 дискусій навколо проблеми “білих хорватів” та “дулібської“ проблеми; 

 особливостей становлення удільних Галицького та Волинського князівств; 

 характерних рис правління Романа Мстиславовича у світлі останніх досліджень; 

 дискусійних аспектів політики Данила Романовича; 

 особливостей політики нащадків Данила Романовича; 

 проблеми боротьби за спадщину Романовичів. 

Уміння: 

 визначати особливості процесу формування і розвитку Галицько-Волинського 

князівства; 

 аналізувати джерельну базу; 

 характеризувати останні досягнення української та зарубіжної історіографії з історії 

Галицько-Волинської держави; 

Здатності: 

 застосовувати набуті знання та вміння з історії Галичини та Волині доби середньовіччя 

для формування відповідних знань та вмінь в учнів; 

 використовувати набуті знання та вміння для проведення історико-краєзнавчої роботи 

в школі.  

 критично осмислювати події історичного минулого на основі аналізу джерел 

давньоруської доби та визначати перспективні напрямки дослідження; 

 використовувати набуті знання та вміння при веденні наукових дискусій зі складних 

питань поліетнічного, суспільного розвитку Галичини і Волині; 

 проводити самостійне наукове дослідження з проблем історії середньовічної Галичини 

і Волині та презентувати його результати. 

 

Спосіб навчання:  

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

- Історія України,  

- Історія слов’янських народів, 

- Історія середніх віків, 

- Княжа доба на Русі: дискусійні проблеми історичних досліджень 

 

Зміст навчальної дисципліни:  

Формування Галицького удільного князівства  та утвердження династії Ростиславичів.  

Історія волинських земель та утвердження династії Ізяславовичів. Проблема утворення 

Галицько-Волинського князівства. Правління Романа Мстиславича. Галицька смута (1205- 

1238 рр.). Внутрішня і зовнішня політика Данила Романовича. Галицько-Волинське 

князівство за наступників Данила. Проблема боротьби за галицько-волинську спадщину 

після 1340 р. 



 

Рекомендована література:   

1.  Галицько-волинський літопис. Дослідження. Текст. Коментар. / за ред. М. Котляра.  

– К., “Наукова думка”, 2002. – 400 с.  

2.  Історія Львова в документах і матеріалах. – К.: Наукова думка, 1986. – 422 с.  

3.  Купчинський О. Акти та документи  Галицько-Волинського князівства ХІІІ  –  

першої половини XIV ст.: Дослідження. Текст.  –  Львів: Наукове товариство імені  

Шевченка, 2004. – 1283 с.  

4.  Войтович Л. В. Галицько-Волинські етюди. – Біла Церква: Вид. О.В.Пшонківський,  

2011. – 480 с.  

5.  Войтович Л.  В. Княжа доба на Русі: портрети еліти.  –  Біла Церква: Вид.  

О.В.Пшонківський, 2006. – 784 с.   

6.  Войтович Л. В. Князівські династії східної Європи (кінець ІХ  – початок XVI ст.).  

Склад, суспільна і політична роль. Історико-генеалогічне дослідження. – Львів:  Інститут  

Українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України, 2000. – 649 с.  

7.  Головко О.Б. Корона Данила Галицького. Волинь і Галичина в державно- 

політичному розвитку Центрально-Східної Європи раннього та класичного середньовіччя.  

– К.: Стилос, 2006. – 576 с.  

8.  Котляр М.Ф. Галицько-Волинська Русь // Україна крізь віки: в 15 тт.  – Т. 5  – К.:  

Альтернативи, 1998. – 335 с. 

9.  Майоров О. Галицько-волинський князь Роман Мстиславич: володар, воїн,  

дипломат. / У 2-х тт. – Бiла Церква: Вид. О. В. Пшонкiвський, 2011. – 780 с. 

 

Форми та методи навчання:  

лекції, семінарські заняття, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання:  

– поточний контроль: усні відповіді на семінарських заняттях, виконання контрольної 

роботи, співбесіда з лектором. 

– підсумковий контроль: залік. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання:  

українська. 

Кафедра: 

давньої історії України та спеціальних історичних дисциплін. 

 

 


