
09-10-2022 
Перший День Навчання 2022-2023 

 

Предмет:  Історія 
Кляса:  одинадтята 
Учитель:  Андрiй Переклiта    

andriy@peoplepc.com  
313-570-1803 

 

Що менi потрiбно на цю клясу? 

1. Пiдручники: 

Біла папка (binder) «Історія України, книга лекцій для 11-ої кляси» 

 «Новітня історія України, 1945-2001»,  

2. Записну книжку, рекомендую “3 ring binder” iз вiдривними аркушами 

паперу (loose leaf) або записник з якого можна легко видирати сторiнки. 

3. Свою уяву та глузд – розум. 

 

Як учитель оцiнює моє знання, успiхи та досяги? 

Оцiнка на свiдоцтвi буде зачисляти три (3) головнi речi, а саме:  

1. Присутність та участь в клясi - 33% 

2. Виконання домашнього завдання – 33%  

3. Вислiди iспитiв i есеїв – 33% 

 

Чи треба виписувати завдання повними реченями?  

Так, тодi коли завдання у формi запитiв, тому що менi треба знати чи Ви 

вмiєте висловити свою думку чiтко та до теми. Менi також треба знати чи 

Ви розумiєте запитання та матерял про який ми говоримо. 

 

Як пересилати завдання?  

 Я також прошу, щоб Ви завжди писали Ваше iм’я; дату коли завдання 

виконано; та число сторiнки на яких знаходяться запитання, з верху 

кожного завдання. 

Я прошу, щоб Ви завжди висилали мені завдання у формі PDF. Я не буду 

приймати завдання у форматі JPEG, JPG, чи в яким іншим 

фотографічним форматі. 
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Правила поведiнки в клясі підчас віртуальної науки! 

1. Прошу щоб усі брали активну участь. 

2. Прошу щоб усі мали включений відео, щоб я міг вас бачити. 

3. Прошу вашої уваги та поваги.  

4. Якщо будете відсутні, прошу дати мені знати заздалегідь. 

5. Якщо ви відсутні, майже усі мої уроки, ви можете переглянути на 

шкільні веб-сторінці. Прошу використовуйте ці матеряли, особливо 

коли ви пропустили науку, чи підготовляєтеся на іспити.  

Адреса:  

http://ukrainianschooldetroit.org/лекції-культури/ 

6. Всі завдання будуть поміщені на шкільні веб-сторінці після науки в 

суботу.  

Адреса: 

http://ukrainianschooldetroit.org/завдання-homework/ 

 

6. Ці вказівки маєте прочитати з батьками, ви і батьки маєте підписати і 

повернути учителеві віртуально. Вчасне повернення означатиме 5 

додаткових очок із завдання. 
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І с т о р і я  11 
 

09-10-2022 

Тиждень #1 
 

Зустрiч з учнями 
 

 

 

 

Завдання (з книжки Українська Культура ІІ): 
 

 Прочитати та поділитися з батьками долученою формою.  

«Перший день навчання 11 кл. – «Історія / Культура».  

Також можете переглянути PowerPoint, який окреслює поведінку 

та Ваші відповідальності підчас віртуальної науки. 

Ви і батьки маєте видрукувати та підписати цю картку і 

переслати мені до наступної суботи.  

За вчасне виповнення, 5 додаткових очок на завдання. 

 

 

 Прочитати:  

 

Лекція 18 : 

Західна Україна в 1870-1914 роках. 

Ст. 139-140. 

 

 Виконати: 

 

Вправа 18.1, відповісти на питання 1-8, ст. 141. 
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