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800 000
користувачів відвідало сайт 
у 2017/18 навчальному році

2 600
активних шкіл зареєстровано 
у веб-ресурсі 

2 000 000
створено та успішно 
вирішено задач 

5 000
домашніх завдань надано 
до вирішення учням 

Інструмент цифрового навчання «МійКлас» пропонує широкий спектр 

матеріалів: теорія, завдання та тести з шкільних предметів. Кожне 

завдання має кроки розв'язання, учень може самостійно вивчати 

предмет і вчитися на своїх помилках.



Якісний підручник - це важливо, 

але не менш важливий і механізм 

подання матеріалу підручників 

для їх розуміння.

«МійКлас» мотивує учнів до самостійної роботи за допомогою 
технологій «генератору завдань з кроками розв'язання» 
та «динамічного особистого рейтингу». 

Допомагає вчителю диференціювати і індивідуалізувати навчання 
без додаткових трудовитрат. 

Дає можливість співробітникам системи освіти і батькам 
відстежити прогалини в знаннях аж до окремих тем і завдань, 
а також отримати унікальну звітність про результати 
та витрачений на виконання домашньої роботи час і, що важливо, 
сприяє економії коштів на репетиторів.

Сучасний електронний освітній ресурс повинен максимально 

полегшити розуміння та активне запам'ятовування 

найважливіших понять, тверджень і прикладів, залучаючи 

«до роботи» слухову та емоційну пам'ять.



МійКлас – це тренажер за шкільною програмою

ІншіАлгебра Геометрія Українська мова Біологія Фізика Інформатика

МійКлас має готові завдання для самопідготовки учнів за основними шкільними предметами.

Вчитель може створювати електронні домашні завдання та контрольні роботи. 

Батькам надана можливість бачити звітність, аналогічну вчительській та отримувати щомісячні та 

щотижневі повідомлення на пошту з узагальненими результатами.
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В основі МійКлас лежить 

методика навчання на 

власних помилках

Допомагає самостійно 

засвоїти тему

Містить завдання для підготовки 

до річних контрольних і державних 

іспитів 

01

02
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Генератор завдань з кроками розв'язання
Кожне завдання в МійКлас має безліч умов, які автоматично змінюються при наступній спробі

вирішити вправу. Це змушує учня вирішувати однотипні завдання в режимі «нескінченного

тренування», доки не буде повністю засвоєно тему.



Як працює генератор завдань з кроками розв'язання?

Крок 1

Крок 2

Крок 3

Спроба

Розв'язання

Повтор

Якщо відповідь невірна, система 
покроково пояснює, як правильно 

вирішити завдання.  

Учень повторно відповідає. 
Завдання має інші умови 

та відповідь. 

Учень дає відповідь 
на завдання.



Приклад завдань 



МійКлас для батьків

Портфоліо учня та моніторинг 
виконання домашніх завдань

Рейтинг однокласників

Незалежна оцінка 
успішності дитини



Інтелектуальні права

Гриф Міністерства освіти України
МійКлас №22.1/12-Г-530 від 10.07.2018

Патент на торговую марку
MiyKlas SIA Uzdevumi.lv, Riga


