
Домашнє завдання з Істрії України 

Тема:  Утворення і розвиток держави Київська Русь. 

Лекція І Утворення і розвиток  політичної системи Київської Русі. 

Мета: з’ясувати передумови утворення КР, визначити основні етапи 

розвитку слов’янської держави, особливості політичної структури КР, її 

правові засади, значення держави у світових вимірах;                                                                                                  

знати: основні дати за темою, основні поняття – рід, союзи племен, 

ранньофеодальна монархія, віче, полюддя, спадкова влада, князь, 

дружина, Візантія, кочовики, «Уроки Ольги», «Руська правда», реформи 

Володимира, християнізація КР,  Боярська дума, «шлях із варяг у греки»;                                                                                          

вміти: показати на карті розселення  слов’ян, кордони держави у різні 

етапи розвитку, розширення кордонів, напади кочовиків, походи 

київських князів,  працювати з документами  «Повість минулих літ», 

«Руська правда», «Слово о полку Ігоревім», робити висновки. 

Дати: 9 ст., 907, 911,988, 945, 882… 

Обладнання: карта, підручники, хрестоматії , хронологічні картки, відео 

презентація, таблиці.  

План: 

1. Утворення Київської Русі.. 

2. Основні етапи розвитку Київської Русі. 

3. Еволюція політичного розвитку Київської Русі. 

4. Перші київські князі.  

5. Київська Русь в період найбільшого піднесення та могутності. 

6. Впровадження писаного права – Руська правда. 
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Виконати: 

1. Спроба історичного дослідження: Порівняйте норманську та 

слов’янську теорії походження давньоруської держави.  

Норманська: Державу створили варяги (нормани) за добровільної згоди 

слов'ян (Г.З.Байер, Г.Ф. Миллер) 

Центристська: Держава була створена слов'янами, але за участю норманів 

(сучасна версія)  

Слов'янська: Держава є результатом самостійного розвитку слов’ян, 

заперечується прикликання варягів на Русь (М.В. Ломоносов)  

2. Записати етапи розвитку КР: 

І період: збирання земель, консолідація держави, перші київські князі, 

9-10 ст.; 

ІІ період:  економічне та культурне піднесення держави, Володимир 

великий, Ярослав Мудрий  10-11ст;  

ІІІ період: поступове політичне ослаблення, період феодальних 

усобиць, князь Володимир Мономах (1113-1132),  12 ст.; 

ІV період: поліцентрація Київської Русі, формування місцевих 

князівських династій (1132-1241), 12-13 ст.  

3. Визначити ознаки держави, записати основні дати І та ІІ етапів 

розвитку КР. 

4. Влада князя: 

Влада: законодавча,виконавча, судова.                                                                  

Апарат управління: дружина, , особисті слуги.                                                     

Власність – не існувало розподілу на особисту і державну владу;      

Метод управління: полюддя, збирання данини, суд на місцях, торгівля. 

Згодом – поява чиновників,  Київ –  адміністративний центр  

5. Коротка характеристика перших князів: Олега, Ігора, Ольги,Святослава. 

Визначити найголовнішу особливість правління кожного князя. 

6. Реформи князя Володимира. 

7. Визначити причини і значення прийняття християнства. 

8. Досягнення Ярослава Мудрого. «Руська правда», її значення в 

укріпленні слов’янської держави. 


