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Інструкція по використанню Вчи.ком.юа 
 
Вчи.ком.юа – інтерактивний онлайн курс математики для початкової школи.  
Вчи.ком.юа будує діалог з учнем під час виконання кожного завдання.  Система реагує на дії учня: у випадку 
правильного вирішення хвалить та пропонує нові завдання, а у випадку помилки задає уточнюючі питання, які 
допомагають прийти до вірного вирішення.  
 
Чому варто використовувати Вчи.ком.юа? 
Вчи.ком.юа – це знання, кращі результати в навчанні, підвищення мотивації та впевненості у собі. Учні, вивчаючи 
матеріал, переходять від теми до теми до повного засвоєння курсу. Вони навчаються у комфортному для себе 
темпі та отримують лише ті завдання, які спрямовані на якісне поліпшення їх знань. 
Після проходження уроків Вчи.ком.юа учні з легкістю і цікавістю вирішують завдання з шкільних підручників та 
перевірочних робіт. 
 
Почати використовувати Вчи.ком.юа дуже просто і легко!  
Вчи.ком.юа не потребує скачування та встановлення. Для використання Вчи.ком.юа у школі або вдома потрібен 
лише комп'ютер або планшет, підключений до інтернету.  
 

Крок 1. Реєстрація вчителя  
Учитель проходить коротку реєстрацію, натиснувши на головній сторінці сайту www.vchy.com.ua кнопку 
«Реєстрація», йому буде потрібно вказати лише інформацію про себе, навчальний заклад та обрати 
програму навчання (відповідний клас (1-4)). 
 
Крок 2. Доступ для учнів 
Учитель в своєму особистому кабінеті швидко та легко створює електронний список класу, вказавши ім'я, 
прізвище і стать кожного учня. Система сама створить логіни та паролі, які легко запам'ятовуються. Після 
створення списку, вчитель роздруковує та роздає персональні логіни та паролі учням. 
 
Крок 3. Як почати використовувати Вчи.ком.юа?   
Після введення логіну та паролю на сайті www.vchy.com.ua учні самостійно приступають до виконання 
інтерактивних завдань вдома або у школі. Система сама буде «вести» учня від одного завдання до 
іншого і у випадку виникнення труднощів буде задавати уточнюючі питання, які допоможуть йому 
прийти до вірного рішення. 
У своєму Особистому кабінеті вчитель зможе дослідити інтерактивні завдання, додати / видалити учнів 
та стежити за їх успішністю за допомогою наочної статистики. 

 
Як «вбудувати» Вчи.ком.юа в навчальний процес?  
Вдома 
Учні самостійно вивчають математику в комфортному для себе темпі з потрібною кількістю повторень та 
відпрацювань, вирішуючи інтерактивні завдання вдома. У своєму особистому кабінеті вчитель стежить за 
прогресом кожного учня і всього класу в цілому, точково допомагаючи при виникненні трудношів. 
У школі 
Вчитель виділяє час на уроці (15 хвилин) або 1 урок на тиждень для самостійної роботи учнів за комп'ютерами в 
системі Вчи.ком.юа. За допомогою докладної статистики по класу вчитель відстежує успіхи учнів та допомагає їм 
при виникненні труднощів. 
Завдання Вчи.ком.юа також можуть бути використані на інтерактивній дошці для пояснення нової теми або 
організації групової роботи учнів. 
 
Умови використання  
Вчи.ком.юа надає абсолютно безкоштовний доступ до всіх освітніх ресурсів та статистики для шкіл та вчителів. 
Учням надається безкоштовний доступ у школі. Після 16.00 їм доступно до 20 завдань безкоштовно, та у разі 
якщо вони захочуть займатися необмежено, батьки зможуть придбати для них доступ до розширеного аккаунту. 
 
Служба підтримки 
У будь-який момент на сайті www.vchy.com.ua можна натиснути на кнопку допомоги в правому нижньому кутку, 
задати питання онлайн та отримати відповідь на нього у реальному часі. 
Контакти для зв'язку, питань та пропозицій: 
Email: info@vchy.com.ua 
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