
7 клас історія середніх вік ів 17.01.2014 

Тема. НАРОДЖЕННЯ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ЄВРОПИ 

Мета: називати хронологічні межі середніх віків, час Великого пересе-
лення народів, дати падіння Західної Римської імперії, існування Франк-
ської держави Меровінгів, імперії Карла Великого та Верденського дого-
вору, видатних правителів раннього Середньовіччя. 

Тип уроку: вивчення нового матеріалу. 

Поняття: «Середньовіччя», «політична роздробленість», «Велике пере-
селення народів», «германці», «вестготи», «остготи», «гуни», «династія», 
«майордом». 

ХІД УРОКУ 

І. Організаційна частина уроку 

П. Актуалізація знань 
1. Яка епоха історії наступила після епохи стародавнього світу? 
2. Яка подія стала початком Середньовіччя? 
3. На які періоди ділиться епоха Середньовіччя? 
4. Які науки допомагають у вивченні епохи Середньовіччя? 
5. З названих понять оберіть ті, що належать до речових історичних 

джерел. 
Хроніки, балади, обладунки лицаря, ікона, монети, листи, арбалет, 
скульптури, руїни фортеці, літописи. 

6. Співвіднесіть назви періодів історії з хронологічними рамками. 
Історія давнього світу 1492-1914 pp. 
Історія середніх віків 1914-2008 pp. 
Історія Нового часу до 476 p. 
Історія новітнього часу 476-1492 pp. 

Ш. Вивчення нового матеріалу 
Велике переселення народів 
Робота з підручником 
1. Ліхтей І. М.: опрацювати документ на С. 16 і дати відповідь на 

запитання до нього. 4 
2. Крижанівський О. П.: опрацювати документ на С.17 і дати від-

повіді на запитання в кінці документа. 
3. Подоляк Н. Г.: опрацювати документ на С.15 і дати відповіді на 

запитання. 
Робота з атласом 
1. За допомогою карти атласа «Велике переселення народів. Загибель 

Римської імперії» з'ясувати, де та які королівства виникають у V ст. 
Відповіді оформляються на дошці та в зошиті у вигляді таблиці 
«Королівства варварів». 
Галлія — Бургундське королівство Франкське королівство. Італія 
— Остготське королівство. Іспанія — Вестготське королівствою 
Північна Африка — Вандальське королівство. 

Франкське королівство 
Робота з підручником 

Опрацювати текст підручника (Ліхтей І. М., С. 21; Крижанів-
ськийО. П., С. 22) і скласти схему «Військова реформа Карда Марте 
лла» 



Імперія Карла Великого та її розпад 
Робота з картою 

За допомогою карти атласа «Франкське королівство. Імперія Карла 
Великого» та «Розподіл Франкської держави» дати відповідь на 
запитання. 
1. Назвіть напрями та дати найважливіших походів Карла Великого. 
2. Назвіть території, завойовані Карлом Великим. 
3. Назвіть території, які були залежні від імперії Карла Великого. 
4. Назвіть королівства, які виникли після розподілу імперії Карла 

Великого. 

IV. Закріплення знань учнів 
1. Назвіть хронологічну межу існування Франкської держави Ме-

ровінгів та імперії Карла Великого. 
2. Якого року Франкська держава стала імперією? 
3. За яким договором та якого року відбувся поділ імперії Карла Ве-

ликого на самостійні держави? 
4. Назвіть видатних правителів раннього Середньовіччя. 

V. Оцінювання знань учнів 

VI. Домашнє завдання 
Прочитати відповідний матеріал підручника, параграф 1 


