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ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ 

СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З ДИСЦИПЛІНИ 

«АНГЛІЙСЬКА МОВА» 

Дата: 25 березня 2020 року  

Час: початок о 10 год.  

Тривалість доступу до робочої платформи: з 10 год. до 12-30 год.  

Час на виконання усіх завдань – 120 хвилин.  

Кількість дозволених спроб – 1. 

Шановний/на учаснику/це! Раді вітати Вас на І турі ІІ етапу Олімпіади з 

англійської мови. Просимо попередньо уважно ознайомитися з інструкцією 

щодо виконання завдань.   
 

Частина 1: Реєстрація та налаштування. 
 

1. Перейти за посиланням: http://matra.donnu.net/. У правому верхньому куті 

натиснути (Вхід). Посилання буде працювати винятково у день 

Олімпіади та відведений на неї час!!! 

 

2. Ввести отриманий логін та пароль у відповідні поля. 

http://matra.donnu.net/
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3. Переконатися, що Ви працюєте у своєму кабінеті, перевірити правильність 

зазначеного прізвища та імені.  

 

 

4. Обрати зручну для себе мову налаштування. 
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5. Переконатися, що Ви маєте доступ до курсу з назвою «II STAGE 

COMPETITION OF ALL-UKRAINIAN ENGLISH OLYMPIAD FOR 

STUDENTS MAJORING IN NON-LINGUISTIC SPECIALISMS». 

 

Частина 2: Робоча панель та виконання завдань. 
 

Зайшовши до курсу, Ви побачите 3 типи завдань. 

 

УВАГА: Кожен тип завдань має обмеження за часом у 40 хвилин та 

доступний для виконання 25.03.2020р. з 10:00 до 12:30.  
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1. Завдання  LISTENING передбачає прослуховування тексту двічі з перервою у 

5 с. між аудіо-треками. Для запуску аудіо-файлу слід натиснути кнопку PLAY. 

Увага: PLAY потрібно натискати лише 1 раз! Ви можете давати відповіді і 

під час і після прослуховування. Питання можна пропускати та повертатися 

до їх виконання в межах часу, що виділений для цього типу завдання.  

 

Слідкуйте за часом у стрічці відліку часу, праворуч на панелі 

 

 

 

http://matra.donnu.net/mod/quiz/view.php?id=77
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2. Завдання READING передбачає читання тексту та виконання завдань до 

нього. Питання можна пропускати та повертатися до їх виконання в межах 

часу, що виділений для цього завдання.  

 

3. Завдання USE OF ENGLISH - це виконання завдань на використання мови 

(лексичний та граматичний аспекти). Ви можете виконувати завдання 

послідовно або пропускати та повертатися до їхнього виконання в межах 

зазначеного часу. 

 

Після виконання всіх завдань слід натиснути «Завершити та відправити». 

 

Увага! Введені, але не відправлені відповіді не враховуватимуться. 

Результати будуть оприлюднені після виконання усіх завдань усіма 

учасниками олімпіади. 

  

http://matra.donnu.net/mod/quiz/view.php?id=76
http://matra.donnu.net/mod/quiz/view.php?id=75
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У разі виникнення технічних проблем при роботі з платформою “moodle”, 

просимо звертатися до працівників відділу дистанційного навчання та веб-

технологій ДонНУ імені Василя Стуса: 

Калініченко Тетяна Сергіївна 099 009 12 82, 0688438207 

Усов Олександр Аркадійович   066 814 82 49 

 

 

БАЖАЄМО ВАМ УСПІХУ! 

 


