ХРОНОЛОГІЧНА ТАБЛИЦЯ

УКРАЇНА

СВІТ

375 р. – гунська навала в Європі, початок Великого переселення народів
476 р. – падіння Західної Римської
імперії
481 р. – заснування Хлодвігом
Франкської держави Меровінгів
V–VII ст. – Велике розселення слов’ян
VI–X ст. – Боспорське царство у складі Візантії
601 р. – спільний похід антів з Візантією проти
аварів
Близько 630 р. – початок існування
Великої Болгарії
Близько 650–965 рр. – існування Хозарського каганату
Близько 833 р. – виникнення феми Клімата
839 р. – найдавніша писемна згадка назви
«Русь»
843 р. – Верденський договір. Поділ
імперії Карла Великого
860 р. – перший похід київського князя
Аскольда на Візантію
860–882 рр. – князювання Аскольда в Києві
Близько 862 р. – північні східнослов’янські
племена словен та кривичів запросили на
правління варязьких князів
860-ті рр. – просвітницька діяльність Кирила і Мефодія.
Створення слов’янської абетки
882–912 рр. – князювання Олега в Києві
882 р. – похід князя Олега на Київ, утворення
Русі-України
907 р., 911 р. – походи Олега на Візантію;
укладення міждержавних договорів
907 р. – падіння династії Тан в Китаї
912 р. – загибель князя Олега, прихід до влади Ігоря Рюриковича
912–945 рр. – князювання Ігоря
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913–959 рр. – Правління у Візантії
імператора Константина Багрянородного

915–1036 рр. – навала печенігів на руські
землі
941, 944 рр. – походи Ігоря на Візантію
945–964 рр. – князювання Ольги
957 р. – подорож Ольги до Константинополя
959 р. – посольство Ольги до імператора
Оттона І
960 р. – прихід до влади у Польщі
Мешка І
961 р. – посольство на Русь від імператора
Оттона І на чолі з єпископом Адальбертом
964–972 рр. – князювання Святослава
Ігоровича
964–965 рр. – підкорення Святославом
в’ятичів; розгром волзьких болгар
965 р. – розгром Хозарського каганату
966 р. – прийняття польським королем Мешком І християнства
967–968 рр. – перший Балканський похід
Святослава
969–971 рр. – другий Балканський похід
Святослава; війна з Візантією
972 р. – загибель Святослава
980–1015 рр. – князювання Володимира
Великого
988 р. – хрещення Русі-України
989–996 рр. – спорудження Десятинної
церкви в Києві
1000 р. – проголошення Королівства Угорщина
Близько 1000 р. – вікінги на чолі з
Еріком Рудим відкрили острів Гренландію та, ймовірно, дісталися берегів Північної Америки
1015 р. – смерть Володимира Великого
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1016 р. – укладення «Руської правди»
1018 р. – польський король Болеслав І захопив Червенські міста
1019 р. – битва Ярослава проти Святополка
на р. Альті
1031 р. – розпад Кордовського
халіфату
1032 р. – заснування оборонних міст-фортець
на р. Росі: Корсуня, Богуслава, Юр’єва (нині
м. Біла Церква)
1036 р. – розгром печенігів під Києвом;
початок одноосібного правління Ярослава
1037 р. – завершення будівництва Софійського собору в Києві
Кінець 1040-х років – перші напади
турків-сельджуків на Візантію
1051 р. – обрання Іларіона київським митрополитом
1054 р. – смерть Ярослава Мудрого

1054 р. – «Велика схизма» – розкол
християнської церкви на католицьку
та православну

Жовтень 1056 р. – травень 1057 р. – створення Остромирового Євангелія
Між 1037 і 1050 рр. – написання «Слова про
закон і благодать» митрополитом Іларіоном
1054–1073 рр. – тріумвірат Ярославичів
у Києві
1054–1078 рр. – князювання у Києві Ізяслава
Ярославовича
1054–1078 рр. – князювання у Києві Святослава Ярославовича
1054–1093 рр. – князювання у Києві Всеволода Ярославовича
Близько 1060 – близько 1220 рр. – існування Половецького степу (Дешт-і-Кипчак)
1066 р. – Нормандське завоювання
Англії
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1068 р. – поразка руських дружин Ярославичів на р. Альті від половців;
виступ киян проти Ізяслава
1072 р. – Вишгородський з’їзд князів;
укладення «Правди Ярославичів»
1073 р. – укладення «Ізборника Святослава»;
закладення Успенської соборної церкви
Києво-Печерського монастиря
1085–1086 рр. – укладання в Англії
Книги страшного суду – першого у
середньовіччі перепису населення
1088 р. – заснування першого університету Західної Європи – Болонського
1093–1113 рр. – правління у Києві Святополка Ізяславовича
1096–1099 рр. – Перший хрестовий
похід
1097 р. – Любецький з’їзд князів
1100 р. – Витичівський з’їзд князів
1108–1113 рр. – будівництво Михайлівської
Золотоверхої соборної церкви Михайлівського монастиря
1113 р. – укладення «Повісті минулих літ»
1113 р. – повстання киян з вимогою до Володимира Мономаха посісти стіл у Києві
1113–1125 рр. – князювання в Києві Володимира Мономаха
1125–1132 р. – князювання в Києві Мстислава Володимировича Великого)
1128 р. – освячення Борисоглібського собору
в Чернігові
1132 р. – смерть Мстислава Великого;
початок феодальної роздробленості РусіУкраїни
1132–1136 рр. – будівництво в Києві церкви
Богородиці Пирогощої (Заступниці)
1141 р. – об’єднання Галицького князівства
Володимирком Володаровичем
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1143 р. – утворення Португальського королівства
1144 р. – завершення спорудження
базиліки Сен-Дені у Франції – зародження готики

1153–1187 рр. – князювання Ярослава Осмомисла в Галицькій землі
1157 р. – спорудження Успенського собору
у Галичі
1160 р. – спорудження Успенського собору
у Володимирі
1169 р. – розорення Києва військами Андрія
Боголюбського
1185 р. – похід новгород-сіверського князя
Ігоря проти половців
1187 р. – створення поеми «Слово о полку
Ігоревім»; найдавніша згадка назви «Україна»

1187 р. – Друге Болгарське царство
1198 р. – заснування Тевтонського
ордену

1199 р. – об’єднання Волинського та Галицького князівств князем Романом Мстиславовичем; утворення Галицько-Волинської держави
1199–1205 рр. – князювання Романа
Мстиславовича
1200 р. – спорудження церкви Пантелеймона
поблизу Галича
1204 р. – розграбування Константинополя під час Четвертого хрестового походу
1215 р. – прийняття Великої хартії
вольностей в Англії
1223 р. – битва на р. Калці
1238 р. – утвердження Данила Романовича в
Галичі; битва під Дорогочином
1238–1264 рр. – правління Данила Романовича в Галицько-Волинському князівстві
1239–1241 рр. – монгольська навала на РусьУкраїну
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1239 р. – розорення монголами Переяславщини та Чернігівщини
1240 р. – загарбання Києва Батиєм
1241 р. – вторгнення монголів у ГалицькоВолинське князівство
1245 р. – битва біля м. Ярослава
1253 р. – коронація Данила Романовича
1265 р. – початок діяльності англійського парламенту
1271 р. – початок подорожі Марко
Поло до Китаю
1301–1308 рр. – правління Юрія І Львовича
1316–1341 рр. – правління Гедиміна
у Великому князівстві Литовському
1325–1340 рр. – правління Юрія ІІ Болеслава
1337–1453 рр. – Столітня війна між
Англією та Францією
1339 р. – надання магдебурзького права
м. Сянок
1340 р. – похід польського короля Казимира ІІІ на Львів
1340–1383 рр. – князювання Любарта Гедиміновича у Великому князівстві Литовському
1351 р. – повстання червоних
пов’язок у Китаї
1356 р. – надання магдебурзького права
Львову
1362 р. – битва на Синіх Водах
1363 р. – спорудження Вірменського собору
Успіння Богородиці у Львові
1363–1394 рр. – князювання Володимира
Ольгердовича в Києві
1385 р. – Кревська унія
1387 р. – приєднання Галичини до Польщі
1389 р. – битва на Косовому полі
1392 р. – спорудження костелу Святого
Варфоломія у Дрогобичі
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1392–1430 рр. – правління Вітовта Гедиміновича у Великому князівстві Литовському
1397 р. – створення Київського псалтиря

1397 р. – Кальмарська унія – об’єднання Данії, Норвегії та Швеції

1410 р. – Грюнвальдська битва
1413 р. – Городельська унія
1434 р. – перетворення Галицького князівства на Руське воєводство з центром у Львові
1435 р. – битва під Вількомиром; рішення
Галицького сейму про обмеження переходу
селян
Середина 1440-х років – Йоган Гутенберг винайшов книгодрукування
1449 р. – утворення Кримського ханства
1470 р. – ліквідація Київського князівства
1458 р. – поділ Київської митрополії
Близько 1460–1530 рр. – роки життя князя
Костянтина Острозького
1475 р. – вторгнення турецьких військ до
Криму
1476 р. – спорудження церкви в с. Сутківцях
на Поділлі (нинішня Хмельницька обл.)
1478 р. – визнання Кримським ханством
васальної залежності від Османської імперії
1479 р. – об’єднання Кастилії та
Арагону в Іспанське королівство
1492 р. – завершення Реконкісти
в Іспанії
1502 р. – спорудження церкви Зішестя
Святого Духа у с. Потелич на Львівщині
1514 р. – битва під Оршею
1517 р. – початок Реформації
в Німеччині
1526 р. – поділ Закарпаття між князівством
Трансильванія і Священною Римською
Імперією
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