
Як поліпшити якість
і моніторинг домашніх завдань?

Батьки все частіше нарікають на високі вимоги та навантаження в школі. Батьки вважають 
навчальну програму складною, а домашні завдання об'ємними і непосильними. Крім того, діти 
проводять занадто багато часу з гаджетами і мало читають, а самомотивація до навчання — 
розкіш для одиниць.

Як зберегти у школярів здатність працювати самостійно, але при цьому не витрачати 
на домашнє завдання занадто багато часу?

Як знайти баланс між необхідним часом на засвоєння шкільного матеріалу і дозвіллям, 
яке дитина присвячує творчості, своєму здоров'ю або відпочинку?

Як отримати інформацію про ефективність і відповідність нормам домашніх робіт?

Ці та багато інших актуальних проблем вирішує сервіс «МійКлас» — помічник батьків, вчителів 
і учнів.

МійКлас мотивує учнів до самостійної роботи за допомогою 
технологій «генератору завдань з кроками розв'язання» 
та «динамічного особистого рейтингу». Допомагає вчителю 
диференціювати та індивідуалізувати навчання без додаткових 
трудовитрат. Дає можливість батькам відстежити прогалини 
в знаннях аж до окремих тем і завдань, а також отримати 
звітність про результати та витрачений на виконання домашньої 
роботи час і, що важливо, сприяє економії коштів на репетиторів.



Вибір домашнього завдання з бази МійКлас
Усього за кілька хвилин учитель обирає тести або завдання у базі МійКлас. Домашнє завдання 
можна відправити одним кліком мишки, вибравши одного учня або цілу групу. Посилання 
на домашнє завдання можна надіслати електронною поштою.

Створення особистого унікального домашнього завдання 
з використанням технологій «МійКлас»
Учитель може створювати власні завдання (текстові або математичні): завдання з підвищеною 
складністю для успішних учнів з можливістю «підтягнути» теми.

Викладач має можливість прикріплювати до власного завдання додаткові навчальні матеріали, 
включаючи відео-аудіозаписи або корисні посилання.

Створення індивідуальних домашніх завдань через сервіс «МійКлас» дозволяє вирішити цілу 
низку проблем, що виникають у процесі навчання:

1. Організувати дистанційне навчання, тим самим забезпечити права громадян 
     на отримання освіти незалежно від місця перебування.
2. Не витрачати час навчання у разі епідемії або карантину.
3. Не виключати з процесу талановитих, мобільних дітей у разі пропуску занять 
     у спортивних, музичних, художніх та інших школах.
4. Надати рівні можливості дітям з обмеженими можливостями.

Перевірка домашніх робіт і звітність
У режимі онлайн вчитель слідкує за перебігом виконання завдання: час початку і час закінчення 
виконання роботи. МійКлас враховує кількість спроб і затраченний час на виконання кожного 
завдання. Система автоматично перевіряє домашню роботу учня і надає рекомендовану оцінку 
за виконання завдання. 

Зведення звітів у розділі «Результати учнів» допомагає знайти «слабкі» теми і правильно 
розподілити зусилля і час учня.

Портфоліо учня
Батькам надана можливість бачити звітність, аналогічну вчительській та отримувати щомісячні та 
щотижневі повідомлення на пошту з узагальненими результатами. Це дозволяє школі і сім'ї 
«говорити однією мовою».

Динамічний особистий рейтинг
Розділ «Топ однокласників» додає навчанню елемент гри, що стимулює і школярів, і вчителів. 
Особистий профіль школяра містить набрані бали і кращі оцінки за засвоєними на МійКлас 
предметами.
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