Найдавніші часи

1556-1561рр. – створення Пересопницького Євагелія
1556р. – заснування князем Д.Вишнивецьким на о.Малій Хортиці першої Січі
ХІІ – Хтис. до н.е. – кінець палеоліту
1569р. – Люблінська унія. Створення Речі Посполитої
ХІІ-VIIтис. до н.е. – період мезоліту (середня кам’яна доба)
1573р. – Іваном Федоровим відкрито друкарню у Львові
VIII – IVтис. до н.е. – період неоліту (нова кам’яна доба) на території
1576р. – заснування Острозької академії
України
1586р. – засновано першу братську школу у Львові
IV – ІІІтис. до н.е. – період енеоліту (мідний вік) на території України
1588р. – остаточне закріпачення селянства
IV – сер ІІІ тис. до н.е. – розселення племен трипільської культури на
1591-1596рр. – селянсько-козацькі повстання під проводом К.Косинського та
території України
С.Наливайка
ІІІ – ІІтис. до н.е. – бронзовий вік на території України
1596р. – Берестейська церковна унія. Створення греко-католицької церкви
І тис. до н.е. – ранній залізний вік
1615р. – Заснована Київська братська школ; засновано друкарню при Лаврі V – VІІ ст. - Велике розселення слов’ян
Печерській
1621р. – Хотинська війна
Доба Київської Русі. Галицько-Волинська держава
1625р. – Куруківська угода
882р. – об’єднання північних та південних руських земель князем Олегом
1630р. – козацьке повстання під проводом Трясила
(Олег оволодів Києвом вбивши київських князів Аскольда і Діра)
1637-1638рр. – повстання під проводом Павла Павлюка, Якова Острянина,
882-912рр. – правління князя Олега
Дмитра Гуні
907р. – перший похід князя Олега на Константинополь й укладання договору 1632р. – утворення Києво-Могилянського колегіуму
911р. – другий похід князя Олега на Константинополь
1635р. – зруйнування запорожцями фортеці Кодак
912-945рр. – правління князя Ігоря
1648-1657рр. – гетьманування Богдана Хмельницького
945р. – повстання древлян, убивство князя Ігоря
Січень 1648р. – початок Національно-визвольної війни
945-964рр. – князювання Ольги
1648р. – битви під Жовтими Водами, Корсунем, Пилявцями
946р. – посольство княгині Ольги до Візантії
1649р. – битва під Зборовом. Укладання Зборівського договору
964-972рр. – князювання Святослава
1651р. – Берестецька битва. Укладання білоцерквіського договору
980-1015рр. – правління князя Володимира
1652р. – Батозька битва
988р. – запровадження християнства як державної релігії
Серпень 1652р. – укладання україно-молдовського союзу
1019-1054рр. – князювання Ярослава Мудрого в Києві
1654р. – укладання договору із московським царем
1037р. – спорудження храму Св.Софії у Києві
1656р. – Віленське російсько-польське перемир’я
1051р. – заснування Києво-Печерського монастиря
1657-1659рр. – гетьманування Івана Виговського
1054-1073рр. – тріумвірат Ярославичів
1658-1659рр. – московсько-українська війна
1056–1057рр. – створення Остромирове Євангелія
1659р. – фальсифікації договору 1654р.
1073р. - створення Ізборника Святослава
1659-1663рр. – гетьманування Юрія Хмельницького
1097р. – Любецький з’їзд князів
1661р. – видано Києво-Печерський патерик
1113р. – укладання "Повісті минулих літ"
1665р. – підписання Іваном Брюховецьким "Московських статей"
1113-1125рр. – князювання Володимира Мономаха
1665-1676рр. – гетьманування Петра Дорошенка
1125-1132рр. – князювання Мстислава Великого
1667р. – Андрусівський договір
30-60-ті рр.ХІІст. – роздроблення Русі на удільні князівства
1669р. – Визнання П.Дорошенком протекторату Туреччини
1153-1187рр. – князювання Ярослава Осмомисла
1677, 1678рр.- оборони Чигирина; зруйнування Чигирина
1169р. – розгром Києва Андрієм Боголюбським
1681р. – Бахчисарайський мирний договір між Туреччиною і Московією
1170-1205рр. – князювання Романа Мстиславовича
1686р. – "Вічний мир" між Московією і Польщею
1187р. – перша згадка назви "Україна" в писемних джерелах
1687р. – перший Кримський похід московсько-українського війська
1187р. – створення "Слова о полку Ігоревім"
1687-1709рр. – гетьманування Івана Мазепи
1199р. – утворення Галицько-Волинської держави
1689-1700р. – участь України-Гетьманщини у боротьбі за Північне
1223р. – поразка руського війська на р.Калці
Причорномор’я
1238-1264рр. – правління Данила Романовича
1708-1709рр. – повстання гетьмана Івана Мазепи
1240р. – захоплення Києва монголами
1709р. – Полтавська битва
Середина 40-х рр. ХІІІ ст. – утворення Золотої Орди
1710р. – ухвалення Конституції Пилипа Орлика
1253р. – коронація Данила Романовича (король Русі)
1722-1727рр. – діяльність Першої Малоросійської колегії
Др.пол.ХІІІ ст. – створення Галицько-Волинського літопису
1734р. – заснування Нової (Підпільненської) Січі; перший спалах
1270-1301рр. – володарювання Лева Даниловича
гайдамацького руху
1303р. – утворення Галицької митрополії
1735-1743рр. – час активних дій опришка О.Довбуша
1349р. – Галицько-Волинська держава втратила незалежність
Українські землі в др.пол.ХVІIІст. – 1914р.
Українські землі у складі Великого Князівства Литовського та інших
1750р. – другий спалах гайдамацького руху
держав (др.пол.ХІV – пер.пол ХVІст.)
1750-1764рр. – гетьманування Кирила Розумовського
1359р. – утворення Молдавського князівства й входження до його складу
1764р. – остаточна ліквідація гетьманства; заснування Другої Малоросійської
Буковини
колегії
1362р. – битва на р.Сині Води (перемога над монголами)
1768р. – Коліївщина; третій спалах гайдамацького руху
1385р. – укладення Кревської унії
1772р. – перший поділ Польщі
1387р. – припинення існування Галицько-Волинської держави
1775р. – остаточна ліквідація царським урядом Запорізької січі (зруйнування
1430-1438рр. – повстання під проводом Свидригайла
російськими військами Підпільненської Січі)
1449р. – утворення Кримського ханства
1783р. – царський указ про остаточне закріпачення селян Лівобережної та
1458р. – поділ Київської митрополії на дві частини з центрами у Києві і
Слобідської України
Москві
1789р. – скасування Йосифом ІІ панщини в Західній Україні
1471р. – остаточна ліквідація Київського князівства
1792р. – переселення Чорноморського війська на Кубанщину
1478р. – визнання Менглі Гіреєм васальної залежності від Туреччини
1793р. – другий поділ Польщі
1483р. – поява першої друкованої книжки астрологічного календаря Юрія
1795р. – третій поділ Польщі
Котермака (Дрогобича)
1798р. – вихід друком "Енеїди" Івана Котляревського
1489р. – перша згадка про українських козаків у писемних джерелах
1812р. – російсько-французька війна (Вітчизняна війна)
1491р. – опубліковано перші книги церковнослов’янського письма
Грудень 1825-січень 1826рр. – повстання Чернігівського полку
1529р. – Видано кодекс законів – перший Литовський статут
1830-1831рр. – Польське повстання
1846-1847рр. – діяльність Кирило-Мефодіївського братства
Українські землі в др. пол. ХVI - пер.пол. ХVІІIст.
1816р. – створення освітнього товариства галицьких греко-католицьких
1555р. – Дмитро Вишнивецький заснував на о.Хортиця першу січ
священників

1833-1837рр. – діяльність "Руської трійці"
1848р. – скасування кріпацтва на західноукраїнських землях (селянська
реформа)
1805р. – відкриття університету в Харкові
1834р. – відкриття університету в Києві
1863р. – Валуєвський циркуляр
1863-1864рр. – польське національно-визвольне повстання
1865р. – відкриття Новоросійського університету
1868р. – створення у Львові товариства "просвіта"
1873р. – створення у Львові літературного товариства ім.Т.Г.Шевченка ( з
1892р. – Наукового овариства ім.Т.Г.Шевченка)
1876р. – Емський указ
1883р. – приєднання Криму
1887-1891рр. – участь Чорноморського козацтва та полків Лівобережжя в
російсько-турецькій війні
1890р. – створення РУРП
1899р. – створення КНДП
1900р. – створення РУП – першої політичної партії Наддніпрянської України
1905-1907рр. – буржуазно-демократична революція в Російській імперії
1906-1911рр. – столипінська аграрна реформа
1907р. – заснування у Києві першого українського стаціонарного театру на
чолі з М.Садовським.

Україна під час Другої світової та Великої Вітчизняної воєн (1939 –
1945рр.)
23 серпня 1939р. – радянсько-німецький пакт про ненапад (Пакт МолотоваРіббентропа) 1 вересня 1939р. –початок ІІ Світової війни
17 вересня 1939р.– вступ Червоної армії на територію західної України
1 листопада 1939р. – Східну Галичину і Волинь включено до складу УРСР
2 серпня 1940р. – Південну і Північну Бессарабію та Північну Буковину
включено до складу УРСР
22 червня 1941р. – початок Великої Вітчизняної війни
30 червня 1941р. – проголошення Акта відновлення української Держави
18 грудня 1942р. – початок звільнення України (визволено перший населений
пункт на території України с. Півнівка Ворошиловоградської області, суч.
Лугнаська область)
6 листопада 1943р. – визволення Києва
Січень-лютий 1944р. – Корсунь-Шевченківська наступальна операція
Травень-червень 1944р. – депортація татар, греків та вірмен з Криму
Вересень-жовтень 1944р. – Карпатсько-Ужгородська наступальна операція
28 жовтня 1944р. – визволення всієї території України
9 травня 1945р. – завершення Великої Вітчизняної війни. День Перемоги

Україна 1945р. – поч.ХХІст.
Квітень 1945р. – Україна стає співзасновницею ООН
8-10 березня 1946р. – "саморозпуск" УГКЦ
Україна в Першій світовій війні
1946-1947рр. – голод в Україні
Серпень 1914р. – утворення Головної української ради; формування легіону Квітень-липень 1947р. – операція "Вісла"
Українських січових стрільців; створення Союзу визволення України
19 лютого 1954р. – входження Кримської області до складу УРСР
1914р. – Галицька битва, взяття Львова
1956р. – ХХ з'їзд КПРС
1916р. – Брусиловський прорив
1959р. – утворення Української робітничо-селянської спілки
1964р. – поява в Україні перших "самвидав"
Українська революція і державотворчий процес
1965р. – перша хвиля арештів серед діячів дисидентського руху
3-4 березня 1917р. – утворення Української Центральної Ради
1965р. – реформи в сільському господарстві та промисловості ("косигінська"
Квітень 1917р. – Всеукраїнський Національний конгрес
реформа)
10 червня 1917р. – ухвалення І Універсалу УЦР (проголошення автономії
1965-1985рр. – період застою в СРСР
України)
1972р. – зміна політичного керівництва УРСР (Петра Шелеста на посаді
3 липня 1917р. – ухвалення ІІ Універсалу УЦР
першого секретаря ЦК КПУ змінив Володимиир Щербицький)
7 листопада 1917р. – ухвалення ІІІ Універсалу УЦР (проголошення УНР)
1972-1973рр. – друга хвиля арештів серед діячів дисидентського руху
9 січня 1918р. – ухвалення ІV Універсалу УЦР (поголошення незалежності 1976р. – утворення Української Гельсинської групи
УНР)
Квітень 1985р. – початок перебудови
16 січня 1918р. – бій під Крутамми
26 квітня 1986р. – вибух на Чорнобильській АЕС
9 лютого 1918р. – Брестський мир між УНР та країнами Четверного союзу 1986р. – прийнятий закон "Про .індивідуальну трудову діяльність"
29 квітня 1918р. – державний переворот і приход до влади П.Скоропадського Вересень 1989р. – створення Народного руху України за перебудову
14 листопада 1918р. – утворення Директорії
1989-1990рр. – загострення економічної кризи в УРСР
Листопад 1918р. – проголошення ЗУНР
1990р. – початок продажу товарів за картками та купонами
24 листопада 1918р. – відкриття Української академії наук
1990р. – протягнувся живий ланцюг "Українська хвиля" від західного кордону
22 січня 1919р. – проголошення Акта злуки
України до східного.
Липень 1919р. – окупація польськими військами Східної Галичини
Березень 1990р. – перші альтернативні вибори до Верховної Ради УРСР
Грудень 1919р.-квітень 1920р. – "Перший зимовий похід" військ УНР
Травень 1990р. – відновлення діяльності УГКЦ в Україні
Квітень 1920 р. – Варшавська угода між УНР і Польщею
15 травня 1990р. – початок роботи Верховної Ради як постійно діючого
Квітень-жовтень 1920р. – радянсько-польська війна
парламенту України
28 грудня 1920р. – союзний договір між УСРР і СРФРР (взаємне визнання
Червень 1990р. – перший собор "відновленої" Української автокефальної
суверенітету і незалежності республік, встановлення військового і
православної церкви
господарського союзів)
16 липня 1990р. – ухвалення Верховною Радою Декларації про державний
Березень 1921р. – Ризький мир
суверенітет України Жовтень 1990р. – голодування студентів
17 березня 1991р. – всесоюзний референдум, щодо нового союзного договору
Українські землі 1921 – 1939рр.
19 серпня 1991р. – державний переворот
1921-1923рр. – голод в Україні
24 серпня 1991р. – ухвалення Верховною Радою Акта проголошення
Жовтень 1921р. – відновлення Української автокефальної православної
незалежності України
церкви
Жовтень 1990р. – скасування статті 6 Конституції УРСР (про керівну та
1922р. – входження УСРР до складу СРСР
спрямовуючу роль КПУ в суспільстві)
1923р. – початок політики "українізації"
1 грудня 1991р. – всеукраїнський референдум на підтвердження Акта
1925р. – завершення відбудови промисловості, курс на індустріалізацію
проголошення незалежності і вибори Президента України (Президентом
країни
України обрано Леоніда Кравчука)
1928р. – Шахтинська справа
6 грудня 1991р. – заснування Збройних Сил України
1929р. – справа "СВУ"
1994р. – пік інфляції в Україні
1929р. – рік "великого перелому", початок суцільної колективізації
Липень 1994р. – обрання Леоніда Кучми Президентом України
1930р. – "саморозпуск" Української автокефальної православної церкви
1995р. – Україна стає членом Ради Європи
1932-1933рр. – Голодомор в Україні
28 червня 1996р. – ухвалення Конституції України
1934р. – перенесення столиці України з Харкова до Києва
Вересень 1996р. – грошова реформа в Україні
1929р. – утворення ОУН
1999р. – Леонід Кучма переобраний Президентом України
1930р. – проведення польською владою політики "пацифікації"
Листопад-грудень 2004р. – Помаранчева революція
15 березня 1935р. – проголошення незалежності Карпатської України
Грудень 2004р. – обрання Президентом України Віктора Ющенка
2008р. – прийняття України до Світової організації торгівлі (СОТ)
Січень 2010р. - обрання Президентом України Віктора Януковича

