
СИНХРОНІСТИЧНА ТАБЛИЦЯ 

З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ТА ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ 

Всесвітня історія Історія України 
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IV—V ст. 

395 р. — розподіл Римської імперії 

на Західну і Східну.  

451 р. — Каталаунська битва.  

455 р. — захоплення Рима 

вандалами, середина Уст. — початок 

завоювання германськими 

племенами Британських островів. 

476 р. — падіння Західної Римської 

імперії. 

486 р. — захоплення Хлодвігом 

Галії, заснування Франкського 

королівства. Династія Меровінгів. 

 500 р. — хрещення Хлодвіга 

11- III ст. — вторгнення готів у 

Північне Причорномор'я, Крим. 

Поширення тут християнства. 

ІІ-Уст. — межиріччя Дніпра і 

Дністра. 

Розселення землеробських племен 

чер-няхівської культури. 

375 р. — вторгнення гунів у 

Північне 

Причорномор'я. 

400-602 рр. — час існування 

антського племінного союзу. 

425 р. — війна гунів та антів з 

Візантією 

 кін. V — І пол. VI ст. — заснування 

Києва. Діяльність Кия, Щека і 

Хорива 

IV—VI1 ст. Велике переселення народів 

VІ—VІІ ст. 

527 р. — початок правління 

Юстиніа-на І у Візантії. 

532 р. — повстання Ніки у Візантії. 

570-632 рр. — життя Мухаммеда. 

Поява ісламу. 

618-907 рр. — правління династії Тан 

у Китаї. 

622 р. — початок мусульманського 

літочислення. 

630 р. — утворення Арабського халі-

фату. 

681-1018 рр. — перше Болгарське 

царство. 

сер. VII ст. — утворення Хозарського 

каганату 

VI—VI11 — формування 

державного об'єднання «Руська 

земля» в Середньому Подніпров'ї. 

568—635 рр. — слов'яно-аварські 

війни. VI—VI1 ст. — утворення 

дулібського союзу племен. 

602 р. — остання письмова згадка 

про антів. 

сер. VII ст. — болгари на чолі с 

ханом Аспарухом вторглися в 

Подунав'я. VII -VIII ст. — 

розселення племен волинської 

культури 

VIII ст.  

711 р. — захоплення арабами Іспанії. VIII ст. — триває формування 



715—741 рр. — Франкське 

королівство. Правління Карла 

Мартелла. 

 718 р. — початок Реконкісти в 

Іспанії. 

 732 р.— перемога франків над 

арабами в битві при Пуатьє 

ранньофеодальної держави 

Київська Русь.  

VIII—IX ст. — час існування 

салтівської археологічної культури 
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741-768 рр. — правління Піпіна Ко-

роткого. 

756 р. — утворення Папської 

держави.  

793 р. — вікінги висадилися на 

острові Британія. 

768-814 рр. — правління Карла Вели-

кого. 

800 р. — утворення Франкської імпе-

рії. Коронація Карла Великого 

 

 

ІХ ст. 

 

843 р. — Верденський договір. 

Імперія Карла Великого розпалася на 

Францію, Німеччину та Італію. 862 

р.— «закликання» варягів до Нов-

города. 

865 р. — за часів царя Бориса І Бол-і 

лрія приймає християнство. 886-1042 

рр. — панування датчан и Англії. 

871 -900 рр. — правління Алфреда 

Великого 

 

860—882 р. — правління князя 

Аскольда.  

860, 863 рр. — походи русичів на 

Константинополь. 

860 р. — Аскольд прийняв 

християнство. 60-ті рр. — 

просвітницька діяльність Кирила і 

Мефодія. 

882 р. — князь Олег убив Аскольда 

і захопив владу в Кисні. 

 882-912 рр. — князювання Олега 

Хст. 

919 р. — утворення Німецького ко-

ролівства. 

936-973 рр. — правління Оттона І. 

962 р. — утворення «Священної Рим-

ської імперії». 

966 р. — прийняття поляками 

християнства. 

\ ст. — розпад Арабського халіфату. 

1000 р. — вікінги на чолі з Лейвом 1 

912—945 рр. — князювання Ігоря. 

945 р. — повстання древлян проти 

Ігоря. 945—969 рр. — князювання 

Ольги Мудрої. 

957 р. — прийняття Ольгою 

християнства. 

969-972 рр. — князювання 

Святослава Завойовника. 

980—1015 рр. — князювання 



рікесоном Щасливим досягли Аме-

рики. 

1000 р. — коронація угорського 

князя Стефана 

Володимира Великого. 

988 р. — прийняття християнства в 

Київській Русі 

XI ст 

 

 

922-1025 рр. — правління Болеслава 

Хороброго. 

1025 р. — утворення Польської 

держави 

 

 

 

 

 

 

 

1019—1054 рр. — правління 

Ярослава Мудрого. 

1036 р. — остаточний розгром 

печенігів 

 

 

1054 р. — розкол християнства на православну й католицьку церкви  

І066 р. — битва при Ґастингсі. 

Завоювання Англії норманами.  

1066-1087 рр. — правління Вільгель-

м.і 1 Завойовника.  

1077 р. — «шлях до Каносси» Генрі-

ха IV 

1068 р. — повстання киян проти 

князя Ізяслава. 

1072 р.— Ярославичі Ізяслав, 

Святослав та Всеволод уклали 

«Правду Ярославичів». 

1097 р. — Любецький з'їзд князів 
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1086 р. — «Книга Страшного суду» 

— 

земельний перепис в Англії. 

1095 р. — виступ папи Урбана II 

у Клермоні із закликом до 

хрестового 

походу. 

1096—1099 рр. — Перший хрестовий 

похід. 

1099 р. — захоплення хрестоносцями 

Єрусалима 

 

XII ст. 

1147 р. — перша згадка про Москву. 

1186 р. — створення Другого Бол-

гарського царства. 

1152—1190 рр. — правління 

імператора 

1113р. — Нестор закінчив 

укладення «Повісті минулих літ». 

Повстання в Києві. 

1113—1125 рр. — правління 

Володимира Мономаха. 



Фрідріха І Барбаросси. 

1154-1189 рр. — правління в Англії 

Генріха 11 Плантагенета. 

1157—1199 рр. — правління короля 

Рі- 

чарда Левове Серце. 

1167-1216 рр. — правління в Англії 

Іоанна Безземельного. 

1180-1223 рр. — правління у Франції 

Філіппа II Августа. 

1192 р. — виникнення в Японії 

першого сьогуната 

1125-1132 рр. — правління 

Мстислава Володимировича. 

1141 —1144 рр. — об'єднання 

галицьких земель й утворення 

князівства з центром у Галичі. 

1153—1187 рр. — князювання в 

Галицькій землі Ярослава 

Осмомисла.  

1169 р. — захоплення Києва 

Андрієм Боголюбським. 

1185 р. — похід сіверського князя 

Ігоря 

Святославича на половців. 

1187 р. — перша літописна згадка 

назви «Україна». 

1189—1199 рр. — князювання в 

Галицькій землі Володимира 

Ярославича.  

1199 р. — утворення Галицько-

Волиньського князівства 

XIII ст. 

1203 р. — утворення Монгольської 

держави. 

1204 р. — захоплення хрестоносцями 

Константинополя. 

1212-1250 рр. — правління 

імператора Фрідріха II. 

1209—1229 рр. — Альбігойські 

війни. Боротьба з єретиками у 

Франції.  

1212р. — перемога іспанців над 

арабами.  

1215р. — запровадження Великої 

хартії вольностей 

1223 р. — поразка русичів у битві з 

монголами на р. Калка. 1238— 1264 

рр. — князювання Данила 

Галицького. 

1238 р. — розгром військом Данила 

Галицького хрестоносців під 

Дорогочи-ном. 

1240 р. — приєднання Київської 

землі до Галицько-Волинського 

князівства 
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1219—1263 рр. — князювання 

Міндов-іа у Литві. 

1242 р. — заснування Золотої Орди 

 

1237—1242 рр. — походи монгольського війська на Русь і Центральну 

Європу. 1240 р. — Новгородська земля. Невська битва. 1242 р. — Льодове 

побоїще 

1252 р. — хрещення і коронування 1240 р. — захоплення Києва 



ли- 

іоиського князя Міндовга. 

1261 р. — відновлення Візантійської 

імперії. 

1 265 р. — скликання парламенту и 

Англії. 

1 271 р. — подорож Марко Поло по 

Китаю. 

1291 р. — кінець хрестових походів 

монголами. 1245 — відвідання 

Данилом Галицьким Золотої Орди. 

1253 р. — коронація Данила 

Галицького. 1261 — початок 

утворення генуезьких торгових 

факторій у Північному 

Причорномор'ї. 

1264—1301 рр. — князювання Лева 

Даниловича на Галичині. 1271 —

1288 рр. — князювання Володими-

ра Васильковича на Волині 

XIV ст. 

XI Уст. — утворення держави 

Османа. 1 Ш2 р. — скликання 

Генеральних штатів у Франції. 

1 109-1377 рр. — Авіньйонський 

полон и.пі 

1301 —1315 рр. — князювання 

Юрія Левовича на Галицько-

Волинській землі. 1315—1323 рр. 

— князювання Андрія та Лева 

Юрійовичів 

1316 - 1341 рр. — князювання 

Гедиміна у Литві. 

1337-1453 рр. — Столітня війна. 

1345 -1377 рр. — князювання в 

Литві Ольгерда. 

1346 р.— битва при Кресі.  

1356 р. — битва при Пуатьє.  

 1 358 р. — виникнення імперії Мін. 

1368 р. — «Заколот чомпі». І.ІНОр. 

— Куликовська битва.  

1387р — повстання Уота Тайлера й 

Англії 

1389 р.    битва на Косовому полі. 1 

1386-1434 рр. — правління в 

Польському  королівстві Ягайла 

Ольгердовича 

рр. — князювання в Литві Вітовта 

1324 р. — перша письмова згадка 

про чинність в українських землях 

магдебурзького права. 

1340—1363 рр. — захоплення 

більшості українських земель 

Литовськими князями. 

1349 р. — Шипинська земля 

(Буковина) приєднана до 

Угорського королівства.  

1354 — патріарший собор у 

Константинополі санкціонував 

перенесення руської митрополії з 

Києва до Володимира-на-Клязьмі. 

1359 р. — Шипинська земля 

увійшла до складу Молдавського 

князівства.   ' 1362 р.— розгром 

ординського війська біля Синіх 

Вод. 

1387 р. — остаточне приєднання 

Галичини до Польського 

королівства. 1399 р. — поразка 

литовського війська у битві на р. 

Ворскла 

1385 Р -     Кревськаунія між Польщею та Великим князівством литовським 
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XV ст. 

1410 — розгром об'єднаним військомполяків, литовців, українців та білор 

Тевтонського ордену під Грюнвальдом. 

1413р. — Городельська унія між Великим князівством Литовським і 

Полььким. 

королівством 

 

1415р. — битва при Азенкурі.  

1415 р. — спалення Я на Гуса.  

1419—1434 рр. — гуситський рух. 

1429 р. — звільнення від облоги Ор-

леана. 

1431 р. — спалення Жанни д'Арк на 

вогнищі. 

1439 р. — Флорентійська унія.  

1443 р. — відокремлення 

Кримського ханства від Золотої 

Орди.  

1445 р. — винайдення друкарства. 

1453 р. — захоплення 

Константинополя турками-османами. 

1455—1485 рр. — Англія. Війна 

Червоної та Білої Троянд.  

1456 р. — встановлення васальної за-

лежності Молдавського князівства 

від Османської імперії.  

1477 р. — загибель бургундського 

герцога Карла Сміливого.  

1462—1505 рр. — правління москов-

ського князя Івана III. 

1479р. — утворення об'єднаного 

Іспанського королівства. 

1480р. — кінець панування монголо-

татар. 

1492 р. — завершення Реконкісти. 

1492 р. — відкриття Америки Ко-

лумбом. 

1499 р. — проголошення 

незалежності 

Швейцарії 

1435р. — галицька шляхта обмежи 

права селян переходити до іншого 

левласника. 

1447р. — Віденський привілей що 

юридичного оформлення прав при 

йованих станів у Польському коро 

лівстві. 

1448р. — відокремлення Київської 

рополії від Московської. 1463 р. — 

утворення Львівського б ства. 

1471 р. — ліквідація Київського 

князівства. 

1475 р. — Крим став васалом 

Туреччини 

1481р. — змова руських князів Оле 

вичівта Бєльського про приєднай 

руських земель до Московського 

князівства. 

1482р. — початок регулярних нап 

татар на Україну. 

1483р. — видання латиною першої 

кованої книги українця Юрія Коте 

«Прогностична оцінка біжучого 14 

1490—1492 рр. — повстання Мухи. 

 

1491— Швайпольт Фіоль видав 

наукові  перші кириличні книжки. 

1492р. — перша письмова згадка и 

козаків 

 



 

 

 

 

 

 


