Путівник для батьків
Щоб підтримати батьків, діти яких вивчають
англійську мову чи готуються до скаладання
Кембриджський екзаменів, ми підготували
безкоштовні матеріали для самостійної роботи
вдома.
Матеріали розроблені для учнів різного віку та
рівня знань.

https://cambridgeenglish.org

Чому Кембриджські екзамени?
Вивчення іноземної мови—це довга подорож, і в ній дуже важливо
визначити ті рубежі, які покажуть учням вже досягнутий рівень та
допоможуть сформулювати реалістичні цілі на наступний етап навчання.
Вже понад 100 років Кембриджські екзамени з англійської мови
розробляються експертами для тестування усіх чотирьох мовних
компетентностей: говоріння, письма, читання та сприймання мови на слух.
Важливо, що зміст екзаменів і матеріали підготовки до екзаменів
допомагають учням використовувати їх мовні вміння у реальному житті.
Кембриджські екзамени розроблені на основі Загальноєвропейських
рекомендацій з мовної освіти (CEFR),якими користуються в усьому світі як
еталоном для опису мовних умінь. Складаючи Кембриджські екзамени
регулярно, учні підтверджують свої знання на міжнародному рівні,
отримують сертифікати, що визнаються у 135 країнах світу та переходять
на наступний рівень мовної компетентності.
Усі Кембриджські екзаени для школярів розроблені з урахування вікових
особливостей кандидатів.
Складаючи Кембриджські екзамени з англійської, ви мотивуєте ваших
дітей до наступних, більш високих успіхів та досягнень!

Про путівник
Наш путівник включає матеріали для підготовки до екзаменів для учнів
різних рівнів: початкового рівня для дітей 7-11 років та середнього рівня
для учнів 12 років та старше.
Для високих рівнів цей путвник може бути використаний як самостійни
посібник.
Екзамени для дітей молодшої школи
Pre-A1 Starters

Екзамени для підлітків
A2 Key for Schools
B1 Preliminary for Schools

A1 Movers
A2 Flyers

B2 First for Schools

Бажаєте дізнатись,
який рівень
англійської у вашої
дитини?
Пройдіть швидкий та
безкоштовний онлайн-тест та
дізнайтесь, на якому рівні за
CEFR знаходиться ваша дитина.
Результати представляються у
відповідності до рівнів CEFR (A1,
A2, B1, B2 и т. д.) Ви можете
обрати матеріали для екзамену і
підготовки, що підходять вашій
дитині.

Пройти тест для початківців
Екзамени на рівень В2 і С1
Пройти тест для учнів
середнього рівня

Екзамени для дітей 7-12 років (Pre A1
Starters, A1 Movers, A2 Flyers)
Ми пропонуємо вправи, які допоможуть Вашій дитині успішно підготуватися
до екзаменів для молодших школярів (Pre A1 Starters, A1 Movers и A2 Flyers):

Натисніть, щоб завантажити буклет зі списком слів для Pre-A1 Starters, A1
Movers и A2 Flyers
• Pre A1 Starters picture book and word list
• A1 Movers picture book and word list

• A2 Flyers picture book and word list
• Pre A1 Starters, A1 Movers and A2 Flyers word lists
На цих рівнях діти повинні:
 Знати значення слів зі списку слів відповідного екзамену
 Вміти правильно писати слова зі списку слів відповідного
 Вміти складати речення (present simple and continuous tenses – наприклад:
‘I go’ / ‘I am going’)

Экзамены для детей 7-12 лет (Pre A1
Starters, A1 Movers, A2 Flyers)
На этих уровнях дети должны:

 уметь описывать людей (например, что человек делает, что на
нем надето и как он выглядит)
 понимать и правильно использовать предлоги места (например,
понимать, где люди и объекты находятся на фотографиях)

 уметь правильно писать слова под диктовку
 понимать предложения, описывающие картинки и уметь
самостоятельно сказать, что они видят на картинках
 уметь раскрашивать объекты, описание которых они слышат
 уметь задавать и отвечать на простые вопросы
Скачать пробные тесты Young Learners Vol.1
Скачать пробные тесты Young Learners Vol. 2

Захопливі пригоди англійською
Ми підготували для вашої дити 30-денну
пригоду, щоб продовжити вивчення
англійської мови вдома.

Поєднайте приємне з корисним, виконуючи
цікаві завдання кожного дня!

Завантажити завдання

Why learning English
is important
Sing and Learn це гра, яку ми розробили, щоб допомогти дітям молодшого шкільного віку вивчити англійську мову за
допомогою співу.
Відео згруповані у відповідності до рівнів Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (CEFR). Якщо Ви не знаєте
точно, який рівень володіння англійської у вашої дитини, рекомндуємо розпочати з відео Pre A1 “У зоопарку”.
Sing and Learn
Натисніть, щоб прослухати

Додаток Monkey Puzzles
8 міні ігр для молодших школярів. З кожний
новим рівнем складність завдань
підвищується.
Додаток підходить для підготовки до
езкаменів Young Learners Pre A1 Starters,
A1 Movers, A2 Flyers)
CEFR: A1-A2
Практичні вміння: читання
Практические навыки: чтение
Натисніть, щоб завантажити безкоштовного
для ваших iPad чи iPhone!

Speaking Test (Усна частина екзамену) Відео
Ці відеоролики допоможуь вашій дитині зрозуміти, як прозодить усна
частина екзамену. Натисніть, щоб переглянути відео!
Pre-A1 Starters

A1 Movers

A2 Flyers

Підготовка до екзаменів
A2 Key for Schools, B1 Preliminary for
Schools и B2 First for schools
A2 Key for Schools
Інформаційний буклет для
кандидатів на екзамен
(англійською)

A2 Key for Schools
Натисніть, щоб завантажити
буклет зі списком слів

B1 Preliminary for Schools
Інформаційний бюлетень
для кандидатів на екзамен

B1 Preliminary for Schools
Натисніть, щоб завантажити
буклет зі списком слів

B2 First for Schools
Інформаційний бюлетень для
кандидатів на екзамен

B2 First for Schools
Буклет з частими запитаннями

Вивчайте англійську мову
На нашому сайті ви можете отримати доступ до
176 безкоштовних завдань для успішної
підготовки до екзамену.
Всі завдання направлені як на покращення
використання граматики і лексики, так і на
розвиток мовленнєвих компетентностей
сприймання мови на слух, читання, говоріння і
письма у відповідності до базового, середнього
та просунутого рівнів.

Натисніть, щоб дізнатись більше

Додаток Exam Lift
Exam Lift – мобільний додаток, що
дозволяє вам практикувати англійську у
захопливій ігровій формі.
 Рівень екзамену: A2 Key for Schools і B1
Preliminary for Schools • CEFR рівень:
A2 та B1

 Рівні екзамену: Практичні вміння:
читання, письмо, сприймання мови на
слух та усне мовлення.
Доступно для пристроїв на Android та iOS

Додаток Quiz Your English
Киньте виклик своїм друзям та ігрокам з усього світу!

З питаннями на різні теми Quiz your English – один з
найбільш захопливих одатків для практики англійської
мови!
 Рівні екзамену: B2 First, B2 First for Schools та IELTS 4.0–
6.5
 CEFR рівень: B1–B2
 Практичні вміння: розвиток словникового запасу та
граматики

Доступно на Android та iOS

Write and Improve
Отримайте миттєву оцінку про те, наскільки
добре Ви пишете англійською мовою!
Write and Improve – це безкоштовний сайт, який
дозволяє студентам отримувати миттєві відгуки
про їх тексти. Отримана оцінка показує, як
покращити орфографію, граматику та
словниковий запас.
Починайте писати, обравщи одну із тем.
Отримайте відгук про те, як покращити свою
оцінку.
Покращуйте вашу англійську!

Спробуйте Write and Improve

Virtually Anywhere
Вдосконалюйте свої вміння аудіювання на англійської з нашим сервісом Virtually Anywhere!

Підходить до рівнів B1-B2.
Захоплива історія двох студентів та таємничого профемора, який прийшов їм на допомогу.

Write and Improve

Спробувати
Virtually
Anywhere

Speaking Test (Усна частина екзамену) Відео
Ці відеоролики допоможуть вашій дитині зрозуміти, чого очікувати під час усної частини
екзамену. Натисніть, щоб переглянути відео.

A2 Key for Schools

B1 Preliminary for Schools

B2 First for Schools

B2 First for Schools & C1 Advanced
Навчальний буклет для студентів, що
готуються до екзаменів
Наш новий навчальний ресурс містить рекомендації з
самостійної підготовки до екзаменів. Працюйте над розвитком
читання, письма, сприймання мови на слух та усного
мовлення і лексики.

B2 First for Schools & C1 Advanced
Отримати доступ до буклету

Нажмите, чтобы посмотреть запись нашего
вебинара о том, как самостоятельно
использовать материалы Cambridge Assessment
English для подготовки к экзаменам высоких
уровней.
Смотреть запись

Наші контакти:

Знайти найближчий екзаменаційний центр
та зареєструватись на екзамен

@CambridgeEnglishUkraine

CambridgeEnglishTv

З усіх питань звертайтесь caeukraine@cambridgeenglish.org

