
Інструкція з активації коду до інтернет-ресурсу 
Gateway 2nd edition для вчителя 

Як активувати код з Книги для вчителя 
(стор.2)

Як створити клас в Онлайн-зошиті та 
приєднати учня (стор.16)
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Зайдіть на сайт 
www.macmillaneducationeverywhere.com

Якщо Ви раніше не користувались 
платформою, Вам необхідно 
зареєструватися. Для цього натисніть на 
кнопку «Register».

Процес реєстрації потрібен лише один раз.
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Виберіть опцію «Teacher Account»,
країну проживання.

Натисніть на кнопку «Next»
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Введіть свої ім’я та прізвище.

Вкажіть адресу електронної пошти . 

Натисніть кнопку «Next».
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Створіть ім’я користувача (Username). 
Ім'я користувача не може містити 
пропуски або спеціальні символи 
(напр. < > & ), тільки букви та цифри.  
Ви будете використовувати це ім'я 
користувача для входу в особистий 
кабінет.

Створіть унікальний пароль. Довжина 
пароля повинна бути не менш 12 
символів.

Обов'язково відмітьте галочкою поле 
terms and conditions.

Натисніть на кнопку «Register».
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Повідомлення про завершення 
процесу реєстрації прийде на 
вказану адресу електронної 
пошти. Якщо Ви не побачите 
повідомлення протягом кількох 
хвилин, перевірте папку СПАМ.

Щойно пошта буде підтверджена, 
у Вас відкриється доступ до свого 
особистого кабінету.
Натисніть кнопку « Log in».
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Ви готові до роботи.

Натисніть кнопку «Go to My 
Bookshelf», щоб потрапити на 
свою книжкову полицю.
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В особистому кабінеті Ви побачите:
- Книжкову полицю з ресурсами до 

підручника;
- Вашу особисту інформацію, внесену під час 

реєстрації;
- Кнопку «Help» для вирішення технічних 

питань;
- Кнопку «Log out» для виходу з системи.
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Щоб отримати доступ до 
ресурсів, необхідно 
активувати код з 
внутрішньої обкладинки 
підручника / книги для 
вчителя.

Натисніть на кнопку 
«Activate code».
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Введіть код доступу з книги. 

Увага! Зазвичай код знаходиться на 
внутрішній обкладинці та схований 
захисним шаром. Обережно зітріть 
захисний шар, щоб не пошкодити запис 
коду.

Натисніть на кнопку «Activate code».
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Вітаємо!

Ви отримали доступ до ресурсів.

Натисніть на кнопку «Go to My 
Bookshelf», щоб розпочати роботу з 
ними.

Тут назва підручника, 
код якого Ви активували
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Щоб додати інший рівень або інший 
підручник, натисніть на кнопку 
«Activate code» та повторіть процедуру 
активації коду.

Назва підручника
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При наступних входах в особистий 
кабінет натисніть кнопку «Log in», 
введіть ім'я користувача та пароль, 
які Ви вказали в процесі реєстрації.
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Натисніть на кнопку «View», щоб 
відкрити потрібний ресурс
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Він відкриється у новому 
вікні. 
Дочекайтеся закінчення 
переадресації.
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Онлайн робочий зошит

Для створення класу 
натисніть на кнопку 
Add a class
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Онлайн робочий зошит

Придумайте назву 
групи

Виберіть курс

Встановіть дати 
початку і закінчення 
курсу

Додайте опис групи 
(за бажанням)

Виберіть додаткові 
установки



18Онлайн робочий зошит

В додаткових налаштуваннях 
ви можете встановити 
1) режим перегляду 

статистики;
2) кількість спроб, які учні 

повинні зробити перш, ніж 
зможуть побачити 
правильні відповіді;

3) швидкий доступ до 
результатів першої, 
останньої або найбільш 
вдалої спроби;

4) вид оцінювання (у 
відсотках або балах)

Після завершення усіх налаштувань 
натисніть на Create class
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Після створення класу система створює спеціальний пароль. Відправте 
цей пароль учням, щоб вони змогли приєднатися до класу/групи.

Клас створено
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Для приєднання до 
класу, учень повинен 
натиснути на Join class
та ввести пароль, який 
Ви дали.

Онлайн робочий зошит з боку учня
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Журнал успішності кожного учня по 
кожній вправі

Прямий обмін 
повідомленнями з учнями з 
можливістю відправляти 
документи та інтернет 
посилання

Загальна статистика 
успішності групи



22Presentation Kit Student’s book – електронний варіант підручника 
з вбудованими аудіо та відеофайлами для роботи на 

інтерактивній дошці
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Presentation Kit Workbook– електронний варіант робочого зошиту



24Digital book – цифровий варіант підручника для роботи на 
планшеті з вбудованими аудіо та відеофайлами



Бажаємо приємної 
та зручної роботи!


