
Тема: Королівство Руське (Галицько-Волинська держава) в періоди 

стабільності та поступового занепаду (середина ХІІІ – І половина ХІV ст.) 

Обладнання: підручник  (Історія України підруч. для 7 класу загальноосвіт. 

навч. закладів / О. В. Гісем, О. О. Мартинюк. – Х: видавництво «Ранок», 

2015.)  робочий зошит, комп’ютер або смартфон, що має доступ до інтернету 

1. Виконайте тестування. 

       https://onlinetestpad.com/hnh3vbnaggcgi    

2. Опрацюйте  § 18 (с. 147-151) та § 19 (ст. 153-159). 

3. Дайте відповіді на запитання: 

- схарактеризуйте відносини Льва Даниловича з Золотою Ордою; 

- назвіть території, які були приєднані за його правління; 

- вкажіть держави, з якими він підтримував дипломатичні відносини; 

- схарактеризуйте внутрішню і зовнішню політику Юрія І Львовича; 

з’ясуйте , яке значення мало створення Галицької митрополії для подальшого 

розвитку князівства; 

- назвіть особливості правління Андрія Юрійовича  і Лева ІІ Юрійовича; 

- назвіть  заходи Юрія ІІ Болеслава, що  викликали невдоволення бояр, 

визначте, які це мало наслідки для подальшої історії  Галицько-Волинської 

держави. 

4. Заповніть таблицю «Галицько-Волинська держава за наступників 

Данила Романовича»: 

Імена правителів Характеристика діяльності  

 

Лев І Данилович  

(1264—1301 рр.) 

 

 

Володимир 

Василькович                    

(1269—1288 рр.) 

 

 

Юрій І Львович                 

(1301—1308 рр.) 

 

 

Лев ІІ та Андрій 

Юрійовичі                        

(1308—1323 рр.) 

 

 

Юрій ІІ Болеслав 

(1325—1340 рр.) 

 

 

             

     

 

https://onlinetestpad.com/hnh3vbnaggcgi


Співвіднесіть портрети діячів Галицько-Волинської держави                                  

з фактами їх біографії 

  А 

 

1) Домігся утворення Галицької церковної  митрополії; 

 

2) останні правителі з роду Романовичів, вели активну 

боротьбу за звільнення від  влади Золотої Орди; 

 

3) останній князь Галицько-Волинської держави, 

відновив Галицьку православну митрополію; 

 

4) розвивав міста, торгівлю і ремесла, підтримував 

церкви та розвиток літописання; 

 

5) вів активну зовнішню політику, розширив кордони 

держави, переніс столицю до м. Львів; 

 

6) княжив у Володимирі і володів лише частиною 

Волинської землі; 

 

7) під час правління цього князя була написана остання 

частина Галицько-Волинського літопису; 

 

8) мав енергійний і запальний характер, став справжнім 

лідером династії Романовичів; 

 

9) брав участь у міжусобних війнах Польщі, 

підтримував мазовецьких князів, які вважали себе його 

васалами; 

 

10) іменував себе «королем Русі»; 

 

11) польський король у листі до Папи Римського у   

1323 р. назвав цих правителів  «непоборним щитом» 

проти монголів;  

 

12) прагнув обмежити владу боярської верхівки, що 

викликало невдоволення бояр; князя було отруєно, 

припинилось правління династії Романовичів у 

Галицько-Волинській державі.  
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5. Опрацюйте параграф 19 (с. 153 -159) 

 Складіть план розповіді за темою «Останні галицько-волинські князі». 

 Визначте причини загибелі Галицько-Волинської держави. 

6. Виконайте завдання на контурній карті «Галицько-Волинська 

держава»: 

 позначте кордони Галицько-Волинської держави за правління Льва 

Даниловича, Юрія І Львовича, територію Галицько – Волинської держави 

за правління останніх князів;  

 межі Великого князівства Литовського в 1340 р.; 

 заповніть легенду карти. 
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