Інструкція з використання системи електронного забезпечення навчання
Запорізького національного університету Moodle ЗНУ
учасниками безкоштовних пробних тренінгів із ЗНО
Шановні учасники безкоштовних пробних тренінгів із ЗНО!
Вам надано доступ для ОДНОРАЗОВОГО проходження безкоштовного пробного
тренінгу із ЗНО.
Ви можете пройти тест тільки з гідно з графіком:
11 січня 2021 – 14 січня 2021
14 січня 2021 – 18 січня 2021
18 січня 2021 – 25 січня 2021
25 січня 2021 – 01 лютого 2021
01лютого 2021 – 08 лютого 2021
08 лютого 2021 – 15 лютого 2021

Біологія
Хімія
Фізика
Географія
Іноземні мови
Історія України
Математика
Українська мова та література

На проходження тесту у вас буде 150-180 хв., залежно від предмету. Натискати
кнопку "почати тестування" треба лише тоді, коли готові почати й довести роботу до
кінця, не перериваючись.
Алгоритм дій:
1. Відкрийте http://moodle.znu.edu.ua/
2. У колонці праворуч введіть свій логін (його ви отримаєте на електронну пошту
після реєстрації) і тимчасовий пароль 123
3. Система попросить вас змінити пароль на постійний.
3.1 Введіть у відповідне поле пароль, дотримуючись 4 вимог:
- не менше 8 символів
- як мінімум одна маленька буква англійського алфавіту
- як мінімум одна цифра
- як мінімум один символ (крапка, риска, собачка тощо).
3.2 Переконайтеся, що ваша електронна пошта у відповідному полі вашого профілю
вказана правильно, це дозволить вам відновити доступ у разі втрати паролю.
3.3 Натисніть внизу кнопку для збереження змін.
3.4 Якщо все зроблено правильно, ви потрапите на сторінку з одним або кількома
предметами ,які вкажете при реєстрації. Якщо ні – поверніться до пункту 3.1 і
повторіть спробу встановити пароль.
4. Щоб розпочати тест:
4.1 Наведіть курсор на іконку з написом "мої курси", виберіть предмет тестування.
4.2 Відкрийте сам тест. Прочитайте пояснення.
4.3 Переконайтеся, що ви готові до роботи просто зараз, попросіть вас не турбувати
упродовж найближчих 2,5-3 годин.
4.4 Натисніть кнопку "почати тестування" і підтвердьте згоду почати зараз. Кожне
запитання має кілька варіантів відповіді. Позначайте правильний (правильні) і
перейдіть до наступного запитання. У правій колонці ви бачитимете таймер. Стежте
за часом.

4.5 Наприкінці роботи натисніть кнопку "Зберегти спробу". Якщо ви пропустили
якісь завдання, у бічній колонці вони будуть підсвічені. Ви ще можете повернутися
до них.
4.6 Якщо ви впевнені, що завершили роботу , натисніть кнопку "Відправити все та
завершити" і підтвердьте згоду.
5. Результат ви отримаєте зразу ж після проходження тесту. Опрацюйте результати,
щоб з’ясувати свої сильні і слабкі сторони й використати це для подальшої
підготовки.
6. У випадку якихось непередбачених ситуацій пишіть на адресу відділу
доуніверситетської підготовки, профорієнтації та працевлаштування
vdpp_znu@ukr.net
телефонуйте за номерами: (061) 289-12-96, 228-75-41
або пишіть у телеграм-канал: Вступнику ЗНУ 2020-2021: https://t.me/VDPP_ZNU
Бажаємо вам успіхів!

