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Методичні засади НМК Open Doors 
 
Open Doors – це комунікативний курс для підлітків, який навчає, як користуватися мовою в 
реальних ситуаціях; це також структурний навчально-методичний комплекс, який зрозуміло і 
доступно подає основи граматики англійської мови.  Завдяки такому двосторонньому підходу 
посібник розвиває навички, які сприятимуть вільному і правильному мовленнєвому 
спілкуванню учнів. 
 
Open Doors бере до уваги той факт, що в кожному класі є діти з різними рівнями навчальних 
здібностей та мотивації.  Тому планування цього курсу дозволяє кожному учневі не тільки 
отримувати насолоду від процесу вивчення мови, але й досягти певних успіхів у її опануванні 
відповідно до рівня їх індивідуальних здібностей та інтересів.  Open Doors 1 буде корисним для 
навчання початківців або таких учнів, які вже вивчали англійську мову в початковій школі. 
 
Open Doors 2 узагальнює і продовжує те, що учні вивчили в Open Doors 1, а, Open Doors 3, у 
свою чергу, узагальнює і продовжує те, що учні засвоїли в Open Doors 2.  Кожен рівень НМК 
забезпечує матеріалом приблизно 96 годин англійської мови. 
 
 

Компоненти курсу 
 
Книжка для учня (Підручник) включає: 
 
- зміст, 
- 12 розділів, кожен з яких поділяється на 4 частини, 
- 6 додаткових (необов’язкових!) проектів, 
- 2 додаткових оповідання, 
- граматичний довідник. 
 
Дванадцять розділів включають основний навчальний матеріал.  Шість проектів – це 
додатковий матеріал.  Кожен з проектів передбачає його використання після вивчення кожних 
двох розділів. Отже Проект 1 може бути опрацьованим після вивчення другого розділу, Проект 
2 - після четвертого і т. і. 
 
Два оповідання у кожному з рівнів є також додатковими: в Open Doors 1 оповідання “Загадка 
діамантів замку” (The Mystery of the Castle Diamonds) може використовуватись у будь-який час 
після вивчення п’ятого розділу, а оповідання “Шейла та іграшкові злодії” (Sheila and the Toy 
Thieves) - після вивчення десятого розділу. В Open Doors 2 “Помилкове вбивство” (Murder by 
Mistake) може використовуватись у будь-який час після вивчення п’ятого розділу, а “Місто під 
морем” (The City under the Sea) - після вивчення десятого розділу. В Open Doors 3 “Привид 
башти Бродхерст” (The Ghost of Broadhurst Towers) може використовуватись у будь-який час 
після вивчення п’ятого розділу, а “Загублена планета” (The Lost Planet) - після вивчення 
десятого розділу. 
 
Граматичний довідник узагальнює всі основні граматичні правила, представлені в Підручнику. 
 
Касети включають: 
- оповідання, 
- розмовні вправи, 
- вправи для тренування вимови, 
- аудіотексти та завдання до них, 
- пісні та віршики (римівки), 
- завдання для аудіювання до додаткової частини тестів. 
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Робочий зошит включає: 
 
- матеріал для додаткового тренування, 
- словничок. 
 
Вправи з Робочого зошита можна виконувати у класі або вдома.  Вони забезпечують 
закріплення мовного матеріалу, представленого в Підручнику, і повторюють його структуру.  У 
зошиті є також активний словничок до кожного розділу Підручника. 
 
Книжка для вчителя включає: 
 
- зміст Підручника, 
- вступ, 
- методичні рекомендації до 12 розділів і до додаткових завдань, 
- 12 видів завдань (які можна копіювати) для роботи в парах, 
- методичні вказівки щодо роботи над додатковими (необов’язковими) проектами та 
оповіданнями, 

- 6 тестів (з яких можна знімати копії), 
- словничок. 
 
У вступі формулюються цілі та описується структура курсу.  Розділ “Організація роботи в 
класі” дає поради щодо питань, пов’язаних з виконанням проекта, навчанням лексики та 
плануванням уроку. 
 
Методичні коментарі включають: 
 
- детальні вказівки щодо введення нового матеріалу, який подається в Підручнику разом з 
країнознавчим матеріалом, 

- список нової активної та пасивної лексики, що подається відповідно до кожної частини 
розділу, 

- текстові записи для аудіювання (tapescripts) та відповіді до всіх вправ (з Робочого зошита 
включно). 

 
Наскрізними в методичних рекомендаціях є цікаві завдання для додаткової роботи, які 
виконуються у формі ігор та змагань усім класом наприкінці уроку.  У кожному розділі дається 
додатковий диктант. 
 
Завдання для парної взаємодії (які можна копіювати) забезпечують додаткову розмовну 
практику.  Вони можуть бути використані як для роботи з усім класом, так і з окремими 
учнями, які раніше від решти учнів впоралися зі своїми завданнями. У кожному розділі (Unit) 
Підручника подається один вид такої роботи.  
 
Шість тестів (котрі можна копіювати) пропонуються дітям після кожних двох розділів 
Підручника.  Кожен тест розрахований на 50 хвилин.  Він включає ще й додатковий матеріал 
для перевірки навичок усного мовлення та аудіювання учнів. 
Перелік слів представляє весь новий вокабуляр, що дається в Підручнику, і розміщений в 
алфавітному порядку з посиланнями на розділ, у якому те чи інше слово з’явилося вперше. 
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Структура розділів 
 
Кожний розділ Підручника включає 4 частини: 
 
a. Вступний текст (оповідання, розповідь) - Presentation. 
Вправи для перевірки розуміння тексту - Comprehension. 
Спілкування (комунікативні вправи) - Communication. 
Вправи для тренування вимови - Pronunciation. 
 
b. Граматика - Grammar. 
Розвиток навчальних умінь - Study skills. 
 
c. Лексика - Vocabulary. 
Міжпредметні зв’язки - English across the curriculum. 
 
d. Вправи с формування навичок та вмінь - Skills work. 
Щоденник прогресу - Progress diary. 
Пісня - Song. 
 
Кожна частина займає дві сторінки і забезпечує матеріал для двох 50 хвилинних уроків. 
 
Головна мета частини a. – введення основного мовного матеріалу та ознайомлення учнів з його 
функціонуванням.  Нові функції мовного матеріалу, граматика та словничок презентуються у 
контексті фоторозповіді, після якої пропонуються запитання для перевірки розуміння.  Потім 
учні використовують на практиці щойно набуті знання у секції “Спілкування” (Communication).  
Частина a. також включає етап, на якому роз’яснюються загальні проблеми вимови. 
 
Основні завдання частини b.: закріплення граматичного матеріалу з поясненнями та 
інтенсивною практикою нових структур, введених у розділі.  Студентам часто пропонується 
завдання сформулювати прості граматичні правила самостійно.  В секції “Розвиток навчальних 
умінь” (Study Skills) показано, як розвивати навички вивчення мови, які учні можуть 
використовувати як у класі, так і вдома, щоб стати більш самостійними в оволодінні мовою. 
 
Частина c. включає секцію “Лексика” (Vocabulary) – тематично структурований словничок, 
який тренується на масиві лексико-граматичних вправ.  У секції “Міжпредметні зв’язки” 
(English Across the Curriculum) учні використовують англійську мову для говоріння та письма з 
інших знайомих тем, таких як природничі науки, географія, математика. 
 
Частина d. забезпечує інтенсивну практику в читанні, письмі, слуханні (аудіюванні) та усному 
мовленні.  При цьому кожному виду мовленнєвої діяльності приділяється однакова увага з 
самого початку.  “Щоденник прогресу” (Progress Diary) дає учням можливість повторити новий 
мовний матеріал, який вони вивчили у розділі, і визначити, наскільки успішно вони його 
опанували.  В кінці дається пісня чи віршик з використанням фактичного матеріалу розділу, що 
служить ознайомленню з англійським наголосом та ритмом. 
 

Цілі курсу 
 

Правильне спілкування англійською мовою: елементи мови 
 
Мета Open Doors:  
- забезпечити грунтовні знання базових елементів мови, 
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- сприяти формуванню навичок та вмінь правильного спілкування англійською мовою.  В 
Open Doors учні навчаються: 

- усвідомлювати та відтворювати важливі функції мови, а саме: як знайомити людей, 
давати поради, пропонувати або отримувати що-небудь, висловлювати бажання, 
особисту думку та уподобання; 

- розуміти і використовувати правила англійської граматики, такі як утворення 
часових форм дієслова, вживання some та any, going to і will, ступені порівняння 
прикметників, непряму мову, модальні дієслова, використовувати відповідні складні 
речення; 

- розпізнавати та вживати слова, що відносяться до тієї чи іншої теми (згідно вікової 
групи), такі як захоплення та інтереси, музичні інструменти, кінематограф, кольори і 
речі, музика, розуміння похідних слів; 

- розуміти і правильно використовувати особливості англійської вимови, такі як 
вимова голосних та приголосних звуків, наголос у слові, інтонація. 

 
 
Вільне спілкування англійською мовою: 4 види умінь 
 
Open Doors ставить собі за мету тренувати студентів вільно та ефективно спілкуватися 
англійською мовою, забезпечуючи їм велику практику в читанні, аудіюванні, говорінні та 
письмі. 
 
Завдяки Open Doors студенти навчаються: 
- читати і розуміти різні типи текстів: листи, поштові листівки, газетні статті, оповідання, 
біографії; 

- писати різні види текстів: листи, описи, біографії, твори; 
- слухати і розуміти різних носіїв мови в різних ситуаціях – дружніх розмовах, інтерв’ю, 
радіопередачах, піснях та римівках; 

- упевнено розмовляти в різних ситуаціях: звичайних розмовах та інтерв’ю. 
 
Навчання вчитися: ефективні прийоми навчання 
 
Open Doors ставить за мету розвивати в учнів певні стратегії навчання, які допоможуть їм 
досягти успіхів в оволодінні англійською мовою.  Тут вони навчаються: 
- застосовувати найбільш ефективні навчальні вміння для своїх цілей, таких як ведення 
записів нових слів, запам’ятання графічних образів слів, їх вимови та значень, користування 
словниками, організація слів у групи та їх повторення, мовна здогадка та ін. 

 
 
Відкриття світу поза класом: мова та реалії 
 
Open Doors дає можливість учням сприймати англійську мову не тільки як звичайний шкільний 
предмет, але і як засіб передачі та отримання інформації про реальний світ.  В Open Doors  
вони навчаються: 
- спиратися на свої знання інших предметів шкільної програми, для того щоб розмовляти і 
писати на такі теми: країни і континенти, транспорт і забруднення навколишнього 
середовища, дієта і здоров’я, астрономія, бойове мистецтво; 

- порівнювати свій спосіб життя з життям людей інших культур, ознойомлюючись зі 
щоденними заняттями групи британських підлітків (у вступних розповідях) та вивчаючи 
матеріали про історію, свята і традиції у світі (в секції “Міжпредметні зв’язки”); 

- використовувати англійську мову в усному та писемному мовленні для змалювання 
(зображення) свого особистого життя, соціальних подій, шкільних проблем, дозвілля, 
улюблених фільмів тощо. 
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Організація роботи в класі 
Мова на уроці 

 
Для того щоб удосконалити мовленнєву практику учнів, необхідно використовувати англійську 
мову як основну мову на уроці.  Прості навчальні пояснення необхідно подавати англійською 
мовою і заохочувати учнів ставити вчителеві запитання англійською мовою. У секції “Навчання 
вчитися” (Study Skills) учнів навчають ставити запитання про значення, спелінг (орфографію) та 
вимову.  Якщо ж учням це не завжди вдається і вони інколи звертаються до вас своєю рідною 
мовою, ви все одно відповідаєте англійською. 
 
Звичайно, нереально очікувати, що всі уроки можуть проводитися виключно англійською 
мовою. Інколи доцільніше пояснювати завдання чи тему, давати складні настанови чи значення 
важкого слова шляхом перекладу рідною мовою.  В методичних порадах Open Doors інколи 
пропонується використання рідної мови. 
 
 

Планування уроків 
 
Кожний розділ Підручника Open Doors розрахований приблизно на вісім 50-хвилинних уроків і 
тому даються саме такі поради щодо планування. 
 
Проте обсяг матеріалу, який ви будете розглядати на кожному уроці, буде змінюватись в 
залежності  від особливостей навчальної ситуації у класі. 
 
Плануючи свій урок, ви можете використовувати копію плану уроку, яка знаходиться на 
наступній сторінці.  План складається з таких частин: 
 

Цілі 
 
Важливо чітко уявляти цілі уроку.  Цілі різних частин Open Doors перераховані в методичних 
порадах, але ви можете додавати і свої власні. 
 

Передбачувані проблеми 
 
Цей розділ дає можливість передбачати будь-які труднощі, з якими ваші учні могли б 
зустрітись протягом уроку.  Наприклад, ви можете передбачити, що вони зустрінуться з 
труднощами щодо розуміння нової лексичної одиниці або часової форми дієслова чи вимови.  
Бажано і корисно підготуватись до цього заздалегідь. 
 

Матеріали 
 
У методичних рекомендаціях подається коментований матеріал для структурованого уроку. 
 

Етапи уроку 
 
Бажано заздалегідь продумувати різні етапи уроку та їх хронометраж. 
 
Прикладом етапів 50-хвилинного уроку може бути такий зразок: 
 
Етап 1. Перевірка домашнього завдання. (10 хв.) 
Етап 2. Введення нового граматичного матеріалу або нових слів. (10 хв.) 
Етап 3. Інструкції щодо виконання вправ та перевірка їх розуміння. (5 хв.) 
Етап 4. Завершення і перевірка двох коротких вправ. (15 хв.) 
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Етап 5. Пояснення домашнього завдання. (5 хв.) 
Етап 6. Гра. (5 хв.) 
 
План уроку не є незмінним.  Він дає можливість кожному вчителеві вводити інші завдання на 
кожному з етапів і коротко пояснювати процедуру виконання. 
 

Домашня робота 
 
І, нарешті, в кінці уроку можна записати домашнє завдання, яке ви запланували. 
 

Робота в парах   
 
Переваги роботи в парах 

 
Open Doors включає вправи, виконуючи які, учні повинні ставити запитання партнерові та 
відповідати на них. 
 
Для того щоб розмовляти англійською мовою впевнено, учням необхідно мати якомога більше 
мовленнєвої практики.  Якщо вони на уроці мають змогу спілкуватися в парах, кожен з них у 
цьому випадку має набагато більше мовленнєвої практики, ніж коли один з них спілкується з 
учителем, а інші слухають.  Робота в парах збільшує активний час діяльності учнів, а також 
знижує стан тривожності та допомагає подолати боязнь помилок, що нерідко трапляється тоді, 
коли учень має говорити перед усім класом. 
 
Деякі вчителі передбачають шум та неконтрольовану ситуацію, яка створюється за таких умов.  
Але шум ви можете звести до мінімуму, даючи чіткі інструкції щодо способу виконання 
запропонованих завдань. Робота в парах повинна передбачати короткочасний термін її 
виконання, для того щоб запобігти стомлюваності учнів та втраті зацікавленості в роботі.  
Вчителів хвилює і той факт, що за таких умов вони неспроможні своєчасно виправити помилки 
учнів.  Насправді це несерйозна проблема.  Дослідження показали, що помилкам неможливо 
запобігти при вивченні іноземної мови і, як правило, вони самі зникають за умови збільшення 
мовленнєвої практики. 
 

Як організувати роботу в парах 
 
- Розділіть клас на пари.  Якщо кількість учнів у класі не дозволяє цього зробити, одна група 
може працювати втрьох і почергово розмовляти в парах. 

- Поясніть завдання. 
- Продемонструйте виконання цього завдання із сильним учнем, щоб дати змогу іншим 
спостерігати. 

 
T: Do you like coffee? 
S1: Yes, I do. 
T: Do you like hamburgers? 
S1: No, I don’t. 

 
- Дайте це завдання кільком парам учнів, щоб інші слухали. 
 

S1: Do you like ice-cream? 
S2: Yes, I do. 
S1: Do you like Coke? 
S2: Yes, I do. 
 
S3: Do you like fish? 
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S4: No, I don’t. 
S3: Do you like hamburgers? 
S4: Yes, I do. 

 
- Дайте завдання всім студентам попрактикуватись за таким зразком. 
- Під час тренування ходіть по класу, помічаючи та виправляючи серйозні помилки і 
заохочуючи їх до вправляння. 

- Найбільш серйозні помилки виправляйте перед усім класом. 
 

Навчання лексики 
Активний та пасивний словники 

 
Підліткам, які починають вивчати іноземну мову, необхідно приділити велику увагу створенню 
свого словникового запасу.  В кожному розділі Open Doors є сторінка, присвячена тренуванню 
та накопиченню словника учнів, але, окрім цього, робота з новою лексикою пропонується і в 
інших розділах.  Нова лексика, що вводиться в частинах a, b, c і d кожного розділу, подається 
списком у методичних порадах і поділена на активний та пасивний словники.  Активний 
мінімум включає найважливіші слова, які необхідно учням знати і вживати в мовленні; 
пасивний мінімум включає слова, які учні повинні впізнавати і розуміти, проте на цьому етапі 
від них не вимагається їх вживання у мовленні. 
 

Введення нових слів 
 
Частина c кожного розділу присвячена тренуванню нових слів.  Вони записані на касеті і учні 
мають слухати та повторювати їх декілька разів, щоб запам’ятати і правильно вимовляти.  Після 
прослуховування та повторювання за касетою ви можете потренуватись з окремими учнями 
індивідуально. 
 
 T: What’s number 4? 

S1: Book. 
T: Number 11? 
S2: Window. 

 
Учнівські словники 

 
Для кожного учня важливо вести записи слів, які вони хочуть запам’ятати.  В Open Doors 
учням рекомендується завести словники для запису нових лексичних одиниць.  В такому разі 
всі нові слова, які записуються у словнички, не будуть змішані з рештою вправ, які 
виконуються у звичайних зошитах.  У секції “Навчання вчитись” (Study Skills) подаються 
рекомендації щодо ведення словників і запам’ятання лексики, а також рекомендації щодо 
самоперевірки. 
 
Зверніть увагу!  Перед комплексною контрольною роботою виділіть більше часу для 
остаточного закріплення та повторення лексики. 
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Навчальні вміння 

Читання та аудіювання 
 
Щоразу, коли ми читаємо чи прослуховуємо текст рідною мовою, ми зосереджуємось на 
найважливішій інформації.  Учні часто усвідомлюють, що вони не розуміють усіх слів, читаючи 
чи прослуховуючи текст, тому важливо навчити їх не хвилюватися з цього приводу.  
Найголовніше, щоб вони зрозуміли основний зміст прочитаного чи прослуханого. 
 
Пропонуємо декілька порад, які сприятимуть тому, щоб процес читання та аудіювання був 
ефективним: 
 
- допоможіть учням передбачити зміст тексту, який вони збираються слухати, попередньо 
обговоривши його заголовок і тему.  Поставте запитання до малюнків, які супроводжують 
текст; 

- поясніть значення двох чи трьох найскладніших слів із тексту; 
- перед читанням чи аудіюванням ознайомтеся разом з учнями із вправою, яку вони будуть 
виконувати після читання чи сприйняття на слух.  Поясніть, що їх завдання – зрозуміти 
достатньо інформації для виконання поставленого завдання, а не намагатися зрозуміти 
кожне слово; 

- накажіть учням прочитати чи прослухати текст швидко, не зупиняючись для того, щоб 
поставити запитання про незнайомі лексичні одиниці; 

- заохочуйте учнів здогадуватись про значення окремих слів, виходячи з контексту; 
- використовуйте паузи. 
 
Письмо та говоріння 

 
Мета розділу “Розвиток навичок” - заохочувати учнів до вільного і впевненого усного мовлення 
та письма, не хвилюючись через можливі помилки. 
 
Ось деякі поради щодо ефективного навчання письма та говоріння: 
 
- запропонуйте учням декілька варіантів ідей стосовно того, що вони могли б сказати чи 
написати, обговорюючи певну проблему з класом (якщо є необхідність, використовуйте 
рідну мову); 

- напишіть необхідну лексику на дощці; 
- заохочуйте учнів до систематизації власних думок та прагнення записувати окремі з них 
перед тим, як розпочати писати чи говорити; 

- переконайтеся, що учні усвідомили головну мету, а саме: висловити свою думку таким 
чином, щоб її зрозуміли, не звертаючи уваги при цьому на окремі помилки; 

- заохочуйте учнів до цього, наскільки це можливо, і не намагайтесь виправляти всі їх 
помилки. 

 
Міжпредметні зв’язки 
 
Увага! Можливо, вам потрібно буде більше часу для підготовки. 
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Проектна робота 
 
Проектна робота – це ідеальна можливість для учнів використати англійську мову для розвитку 
їх творчого потенціалу, що подарує їм справжнє відчуття успіху.  Проекти в Open Doors 
заохочують учнів до використання англійської мови в різних мовленнєвих ситуаціях: вони 
можуть провести дослідження для того, щоб написати статтю чи зібрати інформацію для 
випуску плаката/постера.  Ми вважаємо, що в Open Doors учням слід працювати над проектами 
в групах.  Робота в групах підвищує мотивацію, оскільки це  дає можливість учням 
обмінюватись думками і допомагати один одному.  Неминучим є той факт, що учні будуть 
спілкуватися рідною мовою і створювати гамір, проте, якщо така атмосфера сприятиме 
створенню високоякісного проекту, то це природне явище.  Ми добре розуміємо, що деякі 
вчителі надають перевагу індивідуальній роботі учнів над проектом, тому виконувати всі шість 
проектів можна індивідуально.  Проектна робота займає багато часу, проте, якщо у вас його не 
вистачає, дайте учням завдання виконати частину підготовчої роботи вдома і визначте час для 
закінчення роботи у класі. 
 
І останнє, важливо вивісити закінчені проекти на стіні у класі, для того щоб учні могли 
пишатися своєю роботою і використовувати її на наступних уроках. 
 
(Якщо ви хочете отримати інформацію про специфіку проектної роботи у класах з різним 
рівнем мовленнєвої підготовки, див. стор. 7; методичні поради щодо виконання шести проектів 
подаються на стор. 102). 
 
 

Виправлення помилок 
 
Частини a, b і c кожного розділу Open Doors забезпечують презентацію і відпрацювання нових 
функцій, граматики та лексики.  На цьому етапі дуже важливо, щоб учні навчились оперувати 
новим навчальним матеріалом правильно, тому краще всього зупинити їх, якщо вони роблять 
помилки.  Доцільно спочатку дати учням можливість самим себе виправити; якщо вони не 
зможуть цього зробити, попросіть іншого учня в класі дати правильний варіант відповіді або 
виправте самі. 
 
Розділ “Розвиток навичок” має своєю метою заохочувати учнів спілкуватися вільно та 
ефективно.  Коли учні пишуть чи розмовляють вільно англійською мовою, вони неминуче 
роблять помилки.  Якщо ж вони будуть дуже хвилюватися з цього приводу, вони почнуть 
вагатися і постійно самі себе виправляти, що перешкодить їм нормально писати чи говорити.  
Під час вільного спілкування не перебивайте учнів виправлянням помилок.  Занотовуйте всі 
серйозні помилки і запишіть їх на дошці, як тільки учні виконають це завдання.  Ви можете 
залучати до процесу виправлення помилок інших учнів.  Коли ви оцінюєте письмові роботи, 
ставте оцінки за зміст і за грамотність. 
 
Багато помилок в письмових роботах є результатом неуважності через поспішність, але з 
допомогою учителя учні можуть виправити їх самі.  Ви також можете користуватись системою 
позначок, яка вкаже, який тип помилки зробив учень.  Наприклад: Sp – орфографія, Gr – 
граматика, V – лексика, WO – порядок слів (див. табл. на стор. 7). 
 
 

Різний рівень мовленнєвого розвитку учнів і мотивація 
 
Лише окремі вчителі отримують задоволення від викладання у класах, де всі учні мають 
однаковий рівень мовленнєвого розвитку і захоплюються вивченням англійської мови.  
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Насправді ж більша частина класів складається з учнів, що мають різний рівень мовленнєвого 
розвитку та мотивації. 
 
Жодного стандартного розв’язку цієї проблеми немає, але сподіваємось, що допомогти можуть 
такі поради: 
 

Будьте реалістом! 
 
Необхідно зрозуміти, що класи з різним рівнем мовленнєвого розвитку і мотивації є правилом, 
а не винятком.  Учні значно відрізняються один від одного, тому немає жодних підстав 
вважати, що всі вони повинні виконувати одне і те ж завдання однаково.  Усвідомлення цього є 
важливим першим кроком. 
 

Використовуйте додаткові завдання Open Doors 
 
Однією з найбільших проблем у класах з різним рівнем мовленнєвого розвитку є те, що учні 
справляються з завданнями з різною швидкістю.  Ті учні,  які завершують роботу раніше від 
інших, як правило, нудьгують; іноді це призводить навіть до втрати інтересу до предмета. 
 
Open Doors пропонує різноманітні додаткові завдання для учнів, які швидко виконують 
основні вправи, в той час як решта учнів класу продовжує над ними працювати.  Це такі 
завдання: 
- додаткові завдання у Книжці для вчителя (в тому числі завдання для парної роботи, які 
можна копіювати); 

- два додаткових оповідання (із завданнями на розуміння) в кінці Підручника; 
- додаткові завдання в Робочому зошиті. 
 

Використовуйте проекти з Open Doors 
 
Проектна робота особливо підходить учням з різним рівнем мовленнєвого розвитку, оскільки 
це дозволяє кожному з них використовувати індивідуальні можливості.  Такий вид роботи може 
виконуватись індивідуально або в групах.  Якщо учні працюють індивідуально, це дає 
можливість сильнішим із них зробити свій проект більшим і складнішим, в той час як у 
слабших учнів виконання цієї роботи не претендує на високу оцінку і включатиме більше 
фотографій і малюнків. 
 
Якщо учні працюють у групах, ви можете об’єднати їх у групи в залежності від однакового чи 
різного рівня мовленнєвого розвитку.  У групах з різним рівнем мовленнєвого розвитку 
сильніші учні можуть допомагати слабшим або ж усі вони виконують різні ролі в межах однієї 
групи.  Учні, які знають мову гірше за інших, можуть взяти на себе відповідальність за 
оформлення плаката чи статті, в той час як інші учні зосереджуються на оформленні проекту в 
письмовій формі.  
 

Виявіть здібності кожного учня і використайте їх 
 
Більшість учнів краще справляється з тими чи іншими предметами.  У вашому класі можуть 
навчатися учні з дуже низькою зацікавленістю англійською мовою, проте вони роблять успіхи в 
образотворчому мистецтві, музиці чи математиці.  В такому випадку слід зробити все можливе 
для того, щоб виявити характер обдарування дітей і використати їх у навчальному процесі з 
англійської мови.  Здібності цих учнів особливо розкриються при вивченні інтегрованих тем в 
Open Doors. 
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Оцінювання   
 

Щоденник прогресу 
 
Щоденник прогресу дає учням можливість повторити основний матеріал, що вводився у 
розділі, та оцінити свої власні успіхи.  Учні виконують вправи індивідуально, без повторного 
перегляду розділу, після чого звіряють свої відповіді в парах чи малих групах.  Ви можете 
перевірити відповіді разом з усіма учнями класу і занотувати явища, які, на їх погляд, є 
особливо важкими. Після цього учні виконують розділ “Мій прогрес” індивідуально, 
вирішуючи при цьому, які ж “двері” символізують їх успіхи найкраще. 
 
Тут картинки дверей 

 
Нарешті, для того щоб процес навчання викликав в учнів почуття власного прогресу, дайте їм 
завдання написати, які частини розділів сподобались їм найбільше, а які не сподобались. 
 
Тести 

 
Книжка для вчителя містить 6 тестів (які можна копіювати), розрахованих на перевірку 
володіння матеріалом, введеного в розділах 2, 4, 6, 8, 10, 12.  Тест складається з 4 частин:  
спілкування, граматика, лексика, читання/письмо і розрахований на 50 хвилин (його виконання 
слід розпочати на перерві, за 5 хвилин до початку уроку).  Кожен з них, у свою чергу, включає і 
додатковий тест, спрямований на перевірку навичок говоріння та слухання (аудіювання).  
Кожний розділ Open Doors 1 і Open Doors 2 включає додаткові тести, які розраховані на 30-35 
хвилин (стосовно того, як організувати тестування, див. стор. 119). 
 
Індивідуальні учнівські листки 
 
Для того щоб допомогти вам вести регулярний запис учнівських успіхів протягом року, 
пропонуємо користуватись їх індивідуальними листками Student Profile (які можна копіювати).  
Ви маєте можливість зробити копію для кожного учня і виписати при цьому його оцінки за 
кожний розділ Open Doors.  В усіх шести тестах відводиться місце для коментування оцінок. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Методичі засади до НМК Open Doors перекладені з вступу Книги для вчителя і адаптовані 
методистом Волинського ІППО Свиридюк Т.В.  
Календарно-тематичне планування складали:  
Лиса Г. Л., вчитель-методист школи-ліцею «Оріяна»;  
Сичивиця Л. М., методист видавництва «Оксфорд Юніверсіті Прес» у західному регіоні; 
Відповідальна за випуск: Морріс А.А., директор представництва «Оксфорд Юніверсіті Прес» в 
Україні 


