
     ЕЛЕКТРОННА ОСВІТНЯ
ПЛАТФОРМА XXI СТОЛІТТЯ



ПОМІЧНИК ВЧИТЕЛЯ

•  Завдання для домашньої роботи.  
Видача Д/З з банку завдань згідно
вибраної теми.

•  Автоматичний облік результатів.
Результати виконання робіт учнями
відразу відображаються у журналі

•  Аналіз засвоєння матеріалу.  
Виявлення проблемних тем у програмах
різних шкільних предметів



• В основі тренажера лежить
методика навчання на власних
помилках

• Допомагає самостійно
засвоїти тему

• Містить завдання для підготовки
до річних контрольних і
державних екзаменів

ТРЕНАЖЕР ЗА ШКІЛЬНОЮ ПРОГРАМОЮ



6 000 000 ВАРІАНТІВ ЗАВДАНЬ

Математика 

Фізика 

Російська моваАлгебра Геометрія

Біологія Інформатика

Українська мова

та інші



ПРИКЛАДИ ЗАВДАННЬ

Скільки туфель  
на малюнку? 

Скільки пар взуття  
на малюнку?

Розрахуйте, чому
дорівнює масова частка
хімічного елементу
кисню  
в мірабіліті  
Na 2SO4 • 10H 2O.

w(O)= %

Яка частина
мікроскопа відзначена 
літерою Е?
 

 окуляр

 основа

 лінза

Який вид пристрою 
вказан на малюнку?

 Гнучкий диск

 БСВВ

 Флеш-карта

 Жорсткий диск

Alexander  
Graham Bell
invented the  
telephone in

У 27 с. до н.е. 
Октавіану  
присвоїли і’мя:



ГЕНЕРАТОР ЗАВДАНЬ І КРОКІВ РІШЕННЯ

Відповісти!

Обчисли вираз:

log626−log613+log618 = 

Відповісти!

Обчисли вираз:

log630−log626+log618 = 

      

Відповісти!

Обчисли вираз:

log632−log616+log618 = 

Використовуй формулу суми і різниці логарифма:

Вирішити ще раз!



 

 

ПРИНЦИП РОБОТИ ГЕНЕРАТОРА  
ШКІЛЬНИХ ЗАВДАНЬ



АВТОМАТИЧНА 
ПЕРЕВІРКА

• Завдання для домашньої роботи
Видача Д/З з банку завдань
згідно з обраною темою

• Автоматичний облік
результатів
Результати виконання рообіт
учнями відразу відображаються
в журналі

• Аналіз засвоєння матеріалу
Виявлення проблемних тем у 
програмах різних шкільних
предметів

і



ВВЕДЕННЯ СВОГО
ЗАВДАННЯ

• Можливість створювати завдання
по кожному з шкільних
предметів.

• Програма автоматично
перевірить результати
і виставить оцінку.

Текстове 
завдання

Числове 
завдання

Творче
завдання

Тестове 
завдання



ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ БАТЬКІВ

• моніторинг виконання
домашніх завданнь

• незалежна оцінка
успішності дитини



У базовий пакет входить:

• навчання всіх зацікавлених вчителів школи

• підключення педагогів школи на 1 рік

• технічна підтримка та оновлення

МIЙКЛАС ПРОПОНУЄ

Робота з МiйКлас починається з проведення інтен-
сивного тренінгу для викладацького складу
школи: «Інноваційне занурення у МiйКлас»



info@miyklas.com.ua

+38 (067) 62 000 53


