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Як видати перевірочну роботу учням? 

В МійКлас вчитель може видати домашні, контрольні або діагностичні 

роботи. При необхідності система автоматично їх перевірить і оцінить 

роботу кожного учня. Створити такі завдання можна в розділі «Перевірочні 

роботи». Створення нового домашнього завдання або контрольної роботи 

займає менше 5 хвилин і включає в себе три кроки. 

Крок 1. Вибір завдань 

 

1. Перейдіть у розділ «Перевірочні роботи» і натисніть на кнопку «Нова 

робота». 

2. В першу чергу оберіть предмет ① і клас навчальної програми ②. 

3. Нижче у вікні з'явиться список завдань. Щоб вибрати одне з них, поставте 

галочку зліва від назви ③. 
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4. Щоб продовжити створення перевірочної роботи, натисніть на 

помаранчеву кнопку «Продовжити» ④. 

Додатково: 

5. Для попереднього перегляду завдання натисніть на його назву ⑤. Це 

допоможе побачити задачу очима школяра. 

6. Для попереднього перегляду всієї перевірочної роботи натисніть на 

«Переглянути» ⑥. 

Зверніть увагу! Ви також можете створити власне завдання у 

перевірочних роботах ⑦. 

Крок 2. Вибір учнів 

 

1. Оберіть клас ①. 

2. Відзначте галочками тих школярів, яким Ви хочете відправити 

перевірочну роботу ②. Щоб вибрати весь клас, поставте галочку навпроти 

«Позначити всіх». 
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3. Щоб продовжити створення перевірочної роботи, натисніть на 

помаранчеву кнопку «Продовжити» ③. 

Додатково: 

4. Використовуйте запрошення за посиланням, щоб видати перевірочну 

роботу у електронних журналах або соціальних мережах ④. 

5. Якщо Ви помітили, що один з учнів знаходиться не в тому класі, то Ви 

можете миттєво виправити його клас ⑤. 

6. Натисніть на посилання «З іншої школи» ⑥, якщо у класі з'явився 

невідомий Вам учень. 

Крок 3. Видача перевірочної роботи 

 

1. Уважно перегляньте налаштування перевірочної роботи. Налаштування 

заповнюються автоматично, але при необхідності їх можна змінити. Щоб 

отримати детальну інформацію про налаштування, натисніть на іконку 

«Підказка» ①. 

2. Відредагуйте налаштування перевірочної роботи ②. 
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3. Перевірте список обраних завдань. Якщо необхідно внести зміни, 

натисніть на іконку редагування ③. Це поверне Вас на «Крок 1. Вибір 

завдань». 

4. Перевірте і внесіть при необхідності зміни у список учнів, яким буде 

відправлена перевірочна робота ④. 

5. Щоб побачити у якому вигляді перевірочна робота прийде учням, 

натисніть на кнопку «Переглянути» ⑤. 

6. Щоб видати перевірочну роботу, натисніть на помаранчеву кнопку 

«Відправити учням» ⑥. 
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