
Підготовка до ДПА та ЗНО за допомогою матеріалів Cambridge 
University Press 

 
Cambridge University Press має багаторічний досвід зі створення навчальних 
матеріалів для підготовки до більшості міжнародних екзаменів, які визнаються в 
усьому світі. Зважаючи на це, пропонуємо вам перелік літератури Cambridge 
University Press для підготовки учнів до ДПА та ЗНО, адже державні екзамени 
мають все більше подібностей із міжнародними тестами.  
 
Також звертаємо вашу увагу на Наказ Міністерства освіти і науки України № 94 від 
08.02.16 року "Про затвердження орієнтовних вимог до проведення державної 
підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 
2015/2016 навчальному році" та звільнення від проходження Державної 
підсумкової атестації з іноземних мов за умови наявності міжнародного 
сертифіката рівня В1 для загальноосвітніх та рівня В2 у спеціалізованих 
навчальних закладах з поглибленим вивченням іноземних мов.  
Завантажити Наказ за посиланням. 
 
Спеціалізована школа (рівень В2): 
 

 

Prepare! 7 
Найновіший курс для підготовки учнів до екзаменів рівня В2. Містить 
численні завдання та вправи, спрямовані як на всебічний розвиток 
мовних навичок, так і на ретельну підготовку до складання іспиту. Містить 
приклади реальних тестів, поради та стратегії для успішного складання 
іспитів. 

 

Compact First for Schools 
Короткий курс, який направлений на підготовку до тесту рівня В2. Має всі 
необхідні типові завдання для reading and language in use.  Багато practice 
tests,  grammar reference, writing file. 

 

 

Complete First for Schools 
Системна, деталізована, ретельна підготовка до іспитів. Окрім 14 розділів 
з ґрунтовної мовної підготовки до всіх видів діяльності, підручник має 
чітку та структуровану grammar reference, а також зразки автентичних 
текстів для читання та більшості типових writing, які можуть зустрічатися 
як під час міжнародного екзамену FCE, так і ДПА. 

 

Objective First 
Легкий, структурований курс підготовки до іспитів, враховує всі види 
мовленнєвої діяльності. Цікаві теми юнітів роблять процес підготовки до 
тесту легким та невимушеним. 

 

Grammar and vocabulary for first and first for schools 
Посібник, який дозволяє відпрацювати весь граматичний та лексичний 
матеріал, необхідний для складання іспитів Cambridge English. 
 
Містить вправи і завдання екзаменаційного формату. 

 

http://www.cambridgeenglishschools.com.ua/all-news/dpa-exemption-2016
http://linguist.ua/ru/katalog/angliyska-mova/navchalna-literatura/pidgotovka-do-ispitiv-engl/compact/compact-first-for-schools-1
http://linguist.ua/ru/katalog/angliyska-mova/navchalna-literatura/pidgotovka-do-ispitiv-engl/compact/compact-first-for-schools-1
http://linguist.ua/ru/katalog/angliyska-mova/navchalna-literatura/pidgotovka-do-ispitiv-engl/compact/compact-first-for-schools-1
http://linguist.ua/ru/katalog/angliyska-mova/navchalna-literatura/pidgotovka-do-ispitiv-engl/complete-series/first-for-schools/9781107675162-2
http://linguist.ua/ru/katalog/angliyska-mova/navchalna-literatura/pidgotovka-do-ispitiv-engl/objective/objective-first
http://linguist.ua/ru/katalog/angliyska-mova/navchalna-literatura/pidgotovka-do-ispitiv-engl/gram-voc/cambridge-grammar-and-vocabulary-for-first-and-first-for-schools-with-answers-and-downloadable-au
http://linguist.ua/ru/katalog/angliyska-mova/navchalna-literatura/pidgotovka-do-ispitiv-engl/gram-voc/cambridge-grammar-and-vocabulary-for-first-and-first-for-schools-with-answers-and-downloadable-au


Загальноосвітня школа (рівень В1): 
 

 

Compact Preliminary for Schools 
Короткий курс, який направлений на підготовку до тесту 
рівня В1. Має всі необхідні типові завдання для reading and 
language in use.  Багато practice tests,  grammar reference, 
writing file. 

 

Preliminary for schools self-study packs 
Найкращий посібник для самостійної підготовки. Тести, 
поради, відповіді, приклади усного та писемного мовлення 
допоможуть ефективно підготувати студентів до іспиту. 

 

Instant PET 
Додаткові photocopiable resources для викладачів. Містять 
інтерактивні завдання та поради для вчителя щодо 
використання матеріалів в класі. 

 

 

Common mistakes at PET 
Дуже корисний посібник, який аналізує типові помилки 
студентів на екзаменах та пояснює як їх уникнути. 
Використовує досвід Кембриджського Корпусу, який зібрав 
понад 1,5 мільярда екзаменаційних робіт. Стане в нагоді не 
тільки для підготовки до будь-якого екзамену, а й для 
загальної мовної практики. 

 
 

http://linguist.ua/katalog/angliyska-mova/navchalna-literatura/pidgotovka-do-ispitiv-engl/compact/compact-preliminary-for-schools-1
http://linguist.ua/ru/katalog/angliyska-mova/navchalna-literatura/adaptovana-literatura-engl/cambridge-discovery-readers/level-3-camb-disc/9781107675834-2
http://linguist.ua/ru/katalog/angliyska-mova/navchalna-literatura/pidgotovka-do-ispitiv-engl/9780521611244-2
http://linguist.ua/ru/katalog/angliyska-mova/navchalna-literatura/pidgotovka-do-ispitiv-engl/common-mistakes/9780521606844

