Інструкція для студентів щодо використання Macmillan
Practice Online
Macmillan Practice Online (MPO) являє собою інтернет-простір для тих, хто вивчає англійську
мову. Ви можете вдосконалювати свою мову, займаючись за будь-яким із наявних на MPO
онлайн – курсів як самостійно, так і за допомогою вчителя.
Перед початком роботи в MPO пропонуємо вам прочитати цю коротку інструкцію.
Зміст:
Доступ в MPO
Ваш MPO курс
Як приєднатися до навчальної групи
Як відкривати завдання
Виконання завдань
Закінчення виконання завдання
Перегляд та перевірка відповідей
Перегляд результатів
Робота з онлайн - словником Macmillan English Dictionary

Доступ до MPO
Зайдіть на стартову сторінку www.macmillanpracticeonline.com, щоб активувати код доступу. У
верхній частині екрану натисніть на ‘Activate a code’. Введіть код доступу. Створіть свої ім’я
користувача та пароль – це потрібно зробити лише один раз. Потім натисніть ‘Log in’ у
правому верхньому куті стартової сторінки.
Введіть сюди адресу вашої електронної пошти.
Введіть сюди пароль, створений вами при активації коду.
Натисніть на ‘Log in’.
Якщо ви займаєтесь за декількома курсами MPO, оберіть необхідний вам курс зі списку зліва.

Ваш MPO курс

Робота починається з оглядової сторінки. Дана сторінка містить інформацію щодо змісту
курсу та відображає результати виконання завдань.
Ваш поточний середній бал за всі виконані завдання курсу.
Ваш середній бал за виконання завдання конкретного розділу.
Назва та опис курсу.
Список розділів та тем курсу.
На шкалі, яка відображає об’єм виконаних завдань з кожної теми, можна навести курсор на
будь-який із квадратів для перегляду типу та назви завдання. Зелений колір квадрату означає,
що завдання виконано, червоний – не виконується. Завдання можна виконувати повторно.

Як приєднатися до навчальної групи.
Для занять з викладачем необхідно приєднатись до навчальної групи. Тоді викладач зможе
спостерігати за динамікою ваших успіхів та допомагати порадами. Щоб приєднатися до
групи вам необхідно зайти на стартову сторінку курсу.
Потім:
1. Натисніть на ‘Join a class’.
2. Введіть пароль, який вам повідомить викладач.
3. Натисніть на ‘Join class’.

Як відкрити завдання.
1. Натисніть на квадрат, щоб відкрити відповідне завдання або
2. Натисніть на назву теми, щоб переглянути список завдань, потім оберіть завдання зі
списку.

Виконання завдань.

Кожне завдання містить інструкцію щодо його виконання. Пропонується дев’ять типів завдань.
Завдання можна виконувати стільки разів, скільки ви будете вважати за необхідне. Результати
реєструються у журналі Markbook/Gradebook.
Завдання з аудіювання.
Натисніть на ‘Listen’, щоб відтворити аудіо запис.
Якщо у вашого комп’ютера є мікрофон, ви можете себе записати.
Починаючи та закінчуючи запис, натискайте
Для відтворення вашого запису натискайте

Практика читання
Ви можете переміщувати вікно з текстом, взявши його за верхній синій край рамки.
Натискаючи на стрілки можна переходити від одного завдання розділу до іншого.
Натисніть на ‘Read’, щоб відкрити текст.
Потягніть, щоб збільшити вікно з текстом.

Закінчення виконання завдання.

Виконавши завдання, натисніть на ‘Submit’ внизу сторінки.
На екрані з’явиться вікно з результатом, який буде зафіксовано в журналі
Markbook/Gradebook.
Натисніть на ‘Retry’ для повторного виконання завдання.
Натисніть на ‘Answers’, щоб побачити свої відповіді.

Перегляд та перевірка відповідей.
У вікні результатів ви можете переглянути свої відповіді та виправити помилки.
Означає, що ви дали правильну відповідь.
Означає, що ваша відповідь неправильна.
Наведіть курсор на червоний хрестик для перегляду правильної відповіді.

Перегляд результатів.
Результати виконання всіх завдань завжди фіксуються в журналі Markbook/Gradebook.
Для перегляду результатів натисніть на ‘Markbook/Gradebook’ на оглядовій сторінці курсу.
Щоб роздрукувати результати, натисніть на ‘Export’.
Вікно ‘Score so far’ відображає ваш загальний середній бал, набраний за виконання всіх
завдань курсу.
First:
Середній бал за перше виконання завдань.

Latest:
Середній бал за останнє виконання завдань.
Highest:
Середній показник ваших найкращих результатів.
Ви можете побачити результати виконання кожного завдання.
First:
Результат початкового виконання завдання.
Latest:
Результат останнього виконання завдання.
Highest:
Ваш кращий результат виконання даного завдання.
Attempts:
Кількість спроб виконання завдання.
Якщо ви приєдналися до навчальної групи, викладач також може переглядати ваші результати.

Обмін повідомленнями.
Якщо ви приєдналися до навчальної групи та займаєтесь з викладачем, ви можете відсилати
викладачу повідомлення. Натисніть на значок конверту у верхньому правому куті сторінки, щоб
відкрити дану функцію. Кількість непрочитаних повідомлень буде відображатись поряд з
конвертом.
Натисніть на ‘New’ для створення нового повідомлення.
Вкажіть тему повідомлення, напишіть повідомлення та відправте його, натиснувши ‘Send’.
Отримане повідомлення відкривається подвійним натисканням миші за назвою повідомлення.

Робота з онлайн – словником Macmillan English Dictionary
MPO надає необмежений доступ до словника Macmillan English Dictionary.
Натисніть на ‘Dictionary’ у верхній частині екрану, щоб відкрити словник.
Введіть слово, яке вас цікавить, в поле пошуку (‘Search this dictionary’) та натисніть на ‘Go’.
Якщо пошук дав декілька результатів, оберіть зі списку необхідне вам слово.
Ви побачите значення слова, приклад його вживання та зможете прослухати американську та
британську версії вимови.
Деякі словарні статті містять інтерактивні ілюстрації.
Окремі словарні статті містять додаткову інформацію щодо поєднання слів, синонімів та
омонімів.
Для отримання даної інформації натисніть на помаранчеві прямокутники.

