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  Hobbs & Starr Keddle     Your Space Student's Book 1

978-0-521-72923-9   HOBBS & KEDDLE:  Your Space   (Student’s Book).  Cover.  C  M  Y  K

IS
BN

 9
78

 0
 5

21
 7

32
51

 2
IS

BN
 9

78
 8

 4
83

 2
36

70
 3

T
he

 c
ou

rs
e 

in
cl

ud
es

:
S

tu
de

nt
’s

 B
oo

k
W

or
kb

oo
k 

w
it

h 
A

ud
io

 C
D

Te
ac

he
r’s

 B
oo

k 
w

it
h 

Te
st

s 
C

D
C

la
ss

 A
ud

io
 C

D
s

C
la

ss
w

ar
e 

D
V

D
-R

O
M

D
V

D
 (

Le
ve

ls
 1

–3
)

W
eb

 Z
on

e:
 h

tt
p:

//
yo

ur
sp

ac
e.

ca
m

br
id

ge
.o

rg

B
1

Pr
el

im
in

ar
y 

(P
ET

)

A
2

K
ey

 (
K

ET
)

A
1

Y
o

u
r 

Sp
ac

e 
3

Y
o

u
r 

Sp
ac

e 
2

Y
o

u
r 

Sp
ac

e 
1

 C
EF

R
 le

ve
l:

C
am

b
ri

d
g

e 
ES

O
L 

ex
am

s:

П
о

ча
тк

о
ва

 ш
ко

л
а

С
ер

ед
н

я 
ш

ко
л

а
С

та
р

ш
а 

ш
ко

л
а

кл
ас

/ш
ко

л
а

1 
Н

У
Ш

2
3

4
5

6
7

8
9

10
11

Л
іц

еї
, 

гі
м

н
аз

ії,
 

сп
ец

іа
л

із
о

-
ва

н
а 

ш
ко

л
а

Q
u

ic
k 

M
in

d
s 

1 
fo

r 
U

kr
ai

n
e

/ K
id

's
 B

o
x 

1 
2n

d
U

p
d

 e
d

/ S
u

p
er

 
M

in
d

s 
1

Q
ui

ck
 M

in
ds

 
2 

fo
r U

kr
ai

ne
 / 

Su
pe

r M
in

ds
 2

Su
pe

r M
in

ds
 3

Su
pe

r M
in

ds
 4

Ca
m

br
id

ge
 

En
gl

is
h 

Pr
ep

ar
e 

1

Ca
m

br
id

ge
 

En
gl

is
h 

Pr
ep

ar
e 

2

Ca
m

br
id

ge
 

En
gl

is
h 

Pr
ep

ar
e 

3

Ca
m

br
id

ge
 

En
gl

is
h 

Pr
ep

ar
e 

4

Ca
m

br
id

ge
 

En
gl

is
h 

Pr
ep

ar
e 

5

Ca
m

br
id

ge
 

En
gl

is
h 

Pr
ep

ar
e 

6

Ca
m

br
id

ge
 

En
gl

is
h 

Pr
ep

ar
e 

7

Ki
d'

s 
Bo

x 
2 

2n
d 

U
pd

 e
d

Ki
d'

s 
Bo

x 
3 

2n
d 

U
pd

 e
d

Ki
d'

s 
Bo

x 
4 

2n
d 

up
d 

ed
Yo

ur
 S

pa
ce

 1
Yo

ur
 S

pa
ce

 2
Yo

ur
 S

pa
ce

 3
Th

in
k 

2
Th

in
k 

3
Th

in
k 

4
Th

in
k 

5

З
аг

ал
ьн

о
-

о
св

іт
н

я 
ш

ко
л

а

Q
ui

ck
 M

in
ds

 
2 

fo
r U

kr
ai

ne
M

or
e!

 1
 2

nd
 

ed
iti

on
M

or
e!

 2
 2

nd
 

ed
iti

on
M

or
e!

 3
 2

nd
 

ed
iti

on
M

or
e!

 3
/4

 2
nd

 
ed

iti
on

M
or

e!
 4

 2
nd

 
ed

iti
on

En
gl

is
h 

in
 

M
in

d 
Co

m
bo

 
3A

En
gl

is
h 

in
 

M
in

d 
Co

m
bo

   
3B

Е
кз

ам
ен

а-
ц

ій
н

і Н
М

К

Fu
n 

fo
r S

ta
rt

er
s 

4t
h 

ed
iti

on
 / 

St
or

yf
un

 1
,2

Fu
n 

fo
r M

ov
er

s 
4t

h 
Ed

iti
on

 / 
St

or
yf

un
 3

,4
Fu

n 
fo

r F
ly

er
s 

4t
h 

ed
iti

on
 / 

St
or

yf
un

 5
,6

Co
m

pl
et

e 
Ke

y 
fo

r S
ch

oo
ls

 / 
Co

m
pa

ct
 K

ey
 fo

r S
ch

oo
ls

Co
m

pl
et

e 
PE

T 
/ 

Co
m

pa
ct

 P
re

lim
in

ar
y 

fo
r 

Sc
ho

ol
s

Co
m

pl
et

e 
Fi

rs
t f

or
 S

ch
oo

ls
 / 

Co
m

pa
ct

 F
irs

t f
or

 S
ch

oo
ls

3

Зміст

Умовні позначення:

Офіційні матеріали з підготовки  
до іспитів Cambridge English

Це унікальна програма,  
яка конкретизує рівні CEFR 
для англійської мови, що 
робить підручники, укладені 
за допомогою English Profile, 
більш відповідними до крите-
ріїв Ради Європи та міжнарод-
них стандартів.

Курс має календарно-
тематичне планування

Курс рекомендовано Міністерством 
освіти і науки України для 
використання в навчальних закладах

Посібник з американської 
англійської мови

ebook

Cambridge English Corpus – це 
масштабна колекція зібраних 
і задокументованих зразків 
письмової та розмовної 
англійської мови, що 
містить понад 1,5 млрд слів. 
Використання даних Cambridge 
English Corpus при створенні 
підручників є гарантією якості 
навчального матеріалу. 
cambridge.org/corpus

Online

Online Workbook

App (доступні додатки 
on-line)

Presentation Plus – Classroom 
Presentation Software (ст. 35)

Cambridge Learning 
Management System (ст. 35)

Відповідність посібника 
Загальноєвропейським 
рекомендаціям з мовної освіти 
(CEF)

Дошкільнята та початкова школа 6

Середня та старша школа 10

Курси для молоді та дорослих 13

Академічні курси 15

Кембриджські іспити 17

Бізнес-курси 22

Спеціалізовані курси 24

Граматика, лексика, вимова 26

Словники 29 

Розвиток мовних компетенцій 30

Книги для читання 31

Матеріали для викладачів 32
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ЗА КОЖНІ ПРИДБАНІ 10 УЧНІВСЬКИХ 
КОМПЛЕКТІВ* / 20 ПІДРУЧНИКІВ 
/ 30 РОБОЧИХ ЗОШИТІВ:

Super Minds 
Kid's Box  2nd updated edition

Cambridge English Prepare!
Think l More! l More! Second Edition 

Your Space 
Complete l Compact 
Objective

ОДИН ПОДАРУНОК НА ВИБІР:

підручник
робочий зошит
книга для вчителя
комплект аудіо CD для класу

ЗА КОЖНІ ПРИДБАНІ
20 УЧНІВСЬКИХ КОМПЛЕКТІВ КУРСІВ:

Camdridge English Empower 
Face2Face Second Edition  

English Unlimited

ОДИН ПОДАРУНОК:
книга для вчителя + комплект   

    аудіо CD для класу  *Учнівський комплект: підручник + робочий зошит.

Cambridge University Press Educational Partner!

Тетяна Шелепко, методист-консультант Cambridge University Press Ukraine
Тел.: (067) 382-11-81

E-mail: tshelepko@cambridge.org

ЗА КОЖНІ ПРИДБАНІ
20 УЧНІВСЬКИХ КОМПЛЕКТІВ КУРСІВ:

English In Mind Combo Second Edition   

ОДИН ПОДАРУНОК НА ВИБІР:
підручник + робочий зошит
книга для вчителя
комплект аудіо CD для класу

СПЕЦІАЛЬНА ПРОПОЗИЦІЯ ВІД ВИДАВНИЦТВА 

Деталі на останній сторінці каталогу.

Приєднуйтесь до програми 
Cambridge University Press 
Educational Partner!

Cambridge University Press Educational Partner – ексклюзивна 
програма лояльності, яка передбачає спеціальну пропозицію 
для шкіл, університетів і мовних шкіл України. Якщо Ви вико-
ристовуєте чи плануєте працювати з матеріалами Cambridge 
University Press, видавництво пропонує Вам співпрацю і додат-
кові бонуси! 

Зокрема, наші партнери отримують:

загальну підтримку навчального закладу (логотип, сер-
тифікат, табличка Cambridge University Press Educational 
Partner, постери, безкоштовні примірники навчальних 
матеріалів, сприяння участі в міжнародних проектах);

знижки на закупівлю Кембриджських навчальних 
матеріалів;

підтримку та професійний розвиток вчителів.

CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS ТА ЙОГО ОФІЦІЙНОГО ДИСТРИБ'ЮТОРА В УКРАЇНІ 

КОМПАНІЇ "ЛІНГВІСТ"

Приваблива
ціна!
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Початкова школа

7

Дошкільнята та початкова школа

Quick Minds for Ukraine

Herbert Puchta, Gunter Gerngross, Peter 
Lewis-Jones

Quick Minds 1, 2 – це автентичний підручник 
з англійської мови для 1 класу, адаптова-
ний відповідно до нових програм і стандартів 
Нової Української Школи (НУШ); пройшов 
пілотування в 100 школах України і отримав 
схвальні відгуки більш ніж 200 вчителів.
Із Quick Minds учні перших класів матимуть 
змогу познайомитись із Супер-Друзями 
(Super Friends), кожен з яких має супер-мож-
ливості, що служать їм для допомоги іншим 
і одне одному. Окрім перегляду анімованих 
історій, учні також ознайомляться з безліччю 
життєво- та комунікативно-необхідних тем, в 
які інтегроване плавне і природнє вивчення 
лексики та граматики англійської мови.
Підручник складається із Вступу, 8 розділів 
та 3 секцій в кінці підручника. Вступ має на 
меті поступово занурити учнів у світ англій-
ської мови і поверхнево ознайомити із тема-
ми, що вивчатимуться в основній частині. 
Розроблений спеціально відповідно до від-
гуків і прохань учителів, що пілотували під-
ручник протягом 2017-2018 рр.
Розділи підручника структуровані за тематич-
ним принципом, серед тем: Friends, At School, 
Let’s Play, Pet Show, Lunch Time, Family, Get 
Dressed!, The Robot. Під кожну тему учні 
вивчатимуть інструментарій (відповідну лек-
сику і граматичні конструкції), специфічний 
для кожної комунікативної ситуації.
Кожен розділ має чітку структуру: почина-
ється із вивчення та засвоєння лексичних 

одиниць, граматичних конструкцій шляхом 
занурення в мовленнєвий контекст через 
римівки, ігри, візуалізації (флеш-картки, ані-
мовані історії, ретельно підібрані ілюстрації). 
Граматичні секції виділені окремо, містять 
адаптовані до психології українських учнів 
ілюстрації, а також супроводжуються аудіо.
Далі учні систематизують вивчене через 
пісню та відповідні розробки, а також про-
живають історію Супер-Друзів. Кожна історія 
героїв спрямована на розвиток соціальної 
відповідальності, життєвих компетенцій та 
моральних цінностей у дітей, а також дають 
цінний приклад поведінки в різних ситуаці-
ях, виховують самостійну особистість, здатну 
діяти в команді.
Секції з фоніксами спрямовані на засвоєння 
учнями правильної вимови, а також готу-
ють їх до сприйняття письмового тексту 
через розвиток в них уміння співвідносити 
букви і звуки, розпізнавати в їх у словах 
як на слух, так і візуально відповідно до 
Загальноєвропейських стандартів методики 
читання у початкових школах.
Остання частина розділу – це проектна робо-
та, що має на меті навчити учнів викорис-
товувати мову відповідно до даної їм кому-
нікативної ситуації, працювати самостійно і 
в команді. Крім того, секції Learn to Think, 
зазвичай, активізують міжпредметні зв’язки 
(CLIL) та навички 21 століття.
Наприкінці підручника є три сегменти, роз-
роблені спеціально для українських шкіл та 
відповідають стандартам НУШ. Це – Culture, 
I Can, Letters. Культурний та країнознавчий 
компонент міститься в темах, що доповню-
ють кожен розділ тематично, але спрямова-
ний на усвідомлення місця України у світі.  
I Can –  це додаткова систематизація знань, 
набутих протягом вивчення кожного розділу. 

  Letters – 
додаткові розробки, які можна використовува-
ти під час навчання відповідних тем для почат-
кового засвоєння учнями читання і письма.
Зошит для учня продовжує теми та містить 
цікаві вправи для практики вивченого в осно-
вному підручнику.
До курсу також є книга для вчителя із сто-
рінками з підручника і робочого зошита, та 
розробки кожного уроку для роботи в класі, 
а також для учнів, що швидше справляються 
із завданнями, поради для виконання різних 
видів завдань, використання відео та аудіо 
матеріалів, флеш-карток.
Безкоштовний онлайн компонент – quick-
mindsapps (publishing.linguist.ua/quickmind-
sapps) – це незамінний помічник учителя для 
урізноманітнення методів подачі матеріалу на 
уроках. На сайті є граматичні та лексичні ігри 
під кожну тему підручника, анімовані відео-
історії, пісні з відео супроводом та караоке-
версіями та відеоке.

Компоненти: Книга для учня, зошит для учня, аудіо 
CD, флеш-карти, книга для вчителя з додатковими 
ресурсами, інтерактивний додаток онлайн

www.publishing.linguist.ua/publishing_book/
quick-minds/

Дуууже класно, не треба 
нічого придумувати, нічого зайвого, 
діти в захваті. Аудіо - великий 
плюс!!! 

Чемерис Ольга Віталіївна. 
Чернівці

Соковиті гарні підручники,
проблем нема. З 1-ої частини
велика різниця з попередніми
роками по лексиці. Ми не повинні
орієнтуватись на слабших
дітей, тож лексичних одиниць
достатньо, нічого не багато і ніхто
нікого не жене. Підручник дає
простір для творчості вчителя і він
достатньо гнучкий.

Чешко Тетяна Іванівна. Ірпінь

Вперше в Україні! Адаптоване видання спеціально для Нової Української Школи та Реформи Освіти.  NEW 

РЕКОМЕНДОВАНІ КОМПОНЕНТИ:

Fun for Starters 
4th editio

Storyfun 
for Starters 1

Super Grammar 1 

С П Е Ц І А Л Ь Н А
ЦІНА ДЛЯ ШКІЛ

Cambridge  
Alphabet 
Book 
 
 
Olga Gasparova

BEGINNER

Допомагає дітям навчитися писати великі та 
малі літери англійського алфавіту.
Може використовуватися як додаток до 
навчальних курсів початкової школи або 
окремо для самостійної роботи учнів.Hippo and Friends

Claire Selby with Lesley McKnight

COMPLETE BEGINNER

Курс рекомендовано для дошкільного 
навчання дітей 3–5 років
Складається з трьох рівнів, кожен з яких роз-
рахований на 60-80 годин роботи в класі. 
Оригінальні пісні і короткі історії, чудові ілю-
страції та герої в підручнику, а також додатко-
ві матеріали та ігри в книзі для вчителя.
Гіпопотам Hippo та його друзі – Мавпочка, 
Песик і Котик зачарують як дітей, так і вчи-
телів та познайомлять з англійською мовою 
через веселі пісні та гарно ілюстровані історії. 
Разом з тим, діти вчаться у цих героїв куль-
тури англомовних країн та як допомагати 
один одному.

Playway to English
Second edition

Günter Gerngross and Herbert Puchta

COMPLETE BEGINNER TO HIGH BEGINNER 

Новаторський курс, рекомендований для 
дошкільнят і молодших школярів

Містить 4 рівні. Використовується для інди-
відуальних і групових занять. Розрахований 
на 80-100 годин. Крім звичайних компонен-
тів, пропонує набір карток, відеоматеріали, 
іграшку Макс і методичний відео посібник для 
вчителів. Все це вчить учнів бути незалежни-
ми, створювати нові речення, римівки. 

Компоненти: книга для учня, зошит для учня  
з CD-ROM, книга для вчителя, фотокопіювальні 
матеріали для вчителя (Teacher’s Resource Pack)  
з аудіо CD, аудіо CD для класу, флеш картки, DVD.

cambridge.org/playway

Super Safari
Herbert Puchta, Günter Gerngross and  
Peter Lewis-Jones

COMPLETE BEGINNER

Рекомендований для дошкільного навчання 
дітей 3-5 років
Super Safari – це новий захоплюючий трирівне-
вий курс для дошкільнят, розрахований на 90 
годин, який можна розширити до 180 за раху-
нок творчих завдань та інтерактивних засо-
бів. В основі курсу вже випробувана методика 
надзвичайно популярного курсу для молодшої 
школи Super Minds, яка була адаптована для 
наймолодших. 
За допомогою Super Safari малюки вирушать 
у свою першу англійську подорож, в якій 
допитливі герої допоможуть їм не лише у 
вивченні англійської мови, але й за допо-
могою цікавих пізнавальних історій навчать 
дітей соціальним цінностям, таким як добро-
та, щедрість, гостинність тощо.

Велика увага приділяється розвитку  
пам’яті, мислення та моторики, а секції "Family 
Fun" залучають батьків до спеціально розро-
блених завдань, які вони зможуть виконувати 
вдома разом зі своїми дітьми.
Дітям сподобаються пісні, творчі завдання, 
вправи на основі методу фізичного реагуван-
ня (TPR) та захоплюючі уроки, що розширю-
ють кругозір дітей та пов’язують вивчене із 
захоплюючим світом навколо нас (CLIL).
В кінці книги для учня містяться фонікси, 
які закладуть основи для розвитку навичок 
читання та письма, і DVD-ROM з піснями та 
іграми, завдяки яким вони зможуть відпра-
цювати вивчене вдома.
Вчителю в цій подорожі стануть у нагоді ресурс 
для планування та проведення уроку Presentation 
Plus та DVD з анімаціями історій та пісень для 
того, щоби ще більше зацікавити учнів.

Компоненти: книга для учня з DVD-ROM, робочий 
зошит, книга для вчителя, аудіо для класу, флеш-
карти, Presentation Plus, DVD-ROM, постери, іграшка 
папуги Polly, Big Book, робочий зошит з цифрами і 
буквами для розвитку ранніх навичок письма.

cambridge.org/supersafari

Guess What!
Susannah Reed, with Kay Bentley

COMPLETE BEGINNER TO ELEMENTARY

Рекомендований для навчання дітей віком 
від 6 до 10 років 
Новий, іноваційний курс для молодшої школи, 
розрахований на 75-150 годин роботи в класі. 
Guess What! ідеально підходить тим, хто хоче 
спробувати підручник з новим підходом до 
візуалізації матеріалу для навчання дітей. 
Особливість курсу в тому, що всі картинки міс-
тять реальні фотографії високої якості, кожна 
з яких використовується з певною метою для 
введення або відпрацювання нового матеріалу.  

Компоненти: книга для учня, робочий зошит з 
онлайн практикою, книга для вчителя з DVD, аудіо 
для класу, флешкарти, Presentation Plus, диск з 
ресурсами та тестами.

Курс легкий для навчання: різнокольорова 
книга для вчителя містить у собі конспекти 
уроків, а також різні додаткові матеріали: 
картки (Flashcards), постери (Story Posters), 
м’яку іграшку Hippo (Hippo Puppet), які допо-
магають у засвоєнні лексики та розвивають 
навички спілкування.
Додаткову інформацію можна знайти на веб-
сайті cambridge.org/hippo

Компоненти: книга для учня, книга для вчителя, 
аудіо CD, флешкартки, постери, додаткові фото-
копіювальні матеріали, м’яка іграшка Hippo.

cambridge.org/hippo
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Kid’s Box
Updated Second Edition

Caroline Nixon and Michael Tomlinson

COMPLETE BEGINNER TO HIGH ELEMENTARY

Улюблений курс дітей і вчителів по всьому 
світу, Kid’s Box 2nd edition має оновлену лек-
сику та завдання, які повністю відповідають 
програмі молодшої школи для спеціалізова-
них навчальних закладів, а також міжнарод-
ним стандартам CEFR. Курс є офіційною під-
готовкою до Кембриджських іспитів для дітей 
Young Learners Exams: Starters, Movers, Flyers. 
В оновленому виданні зберіглося все те, за 
що вчителі та учні так люблять Kid’s Box: пісні, 
історії, герої, структура. Додано багато нових 
секцій і компонентів, зокрема, таких як секції 
з фоніксами, що розвивають навички читання 
та вимови. Оновлене видання містить рівень 
Starter, який ідеально підходить для знайом-
ства з англійською мовою на початковому 

етапі школи.  Нові сторінки Trevor’s Values роз-
вивають соціальну відповідальність з наймо-
лодшого віку, а секції CLIL поступово додають 
знання з інших предметів  англійською мовою.
Що нового в Kid’s Box Updated Second Edition:
додано нові лексичні одиниці відповідно до 
вимог нової редакції Кембриджських іспитів. 
Згідно з оновленою лексикою, оновлене й 
аудіо: 36 нових одиниць на Рівнях 1-2. 44 
одиниці – на рівнях 3-4. 90 одиниць  – на 
рівнях 5-6;
нові типи завдань в розділах на повторення й 
узагальнення;
нові тестові завдання – відповідно до екза-
менів 2018 року;
оновлені тести в форматі PDF  тепер на 
веб-сайті  на сторінці продукту, а не на 
окремому диску;
з компонентів повністю взаємозамінними 
є Інтерактивний DVD-ROM, плакати і флеш-
картки.
Онлайн компонент на платформі cambridgelms.
org надасть учням ще більше практики вивче-
ного матеріалу онлайн у формі ігор, відео та 
пісень, а вчитель матиме змогу бачити прогрес 
учня кожного дня.

Курс має дозвіл Міністерства освіти і науки 
України на використання в навчальних закла-
дах.  Оновлення здебільшого стосуються сек-
цій, пов’язаних з екзаменаційною підготов-
кою: Revision spreads, Еxam practice pages в 
робочих зошитах, тести в книгах для учня, де 
додано нові лексичні одиниці.

Компоненти: книга для учня, робочий зошит з додат-
ковою практикою онлайн, книга для вчителя,книга 
з додатковими фотокопіювальними матеріала-
ми, аудіо диск для класу, флешкарти, портфоліо, 
DVD, Presentation Plus, постери, тестовий CD-Rom, 
Monty’s Alphabet Book.

cambridge.org/kidsbox

Primary i-Dictionary
Caroline Nixon and Michael Tomlinson

LOW BEGINNER TO HIGH ELEMENTARY 

Ілюстровані інтерактивні словники  
на 350 слів, рекомендовані для дітей 
молодшого шкільного віку (1–4 класи)

Лексика 3-х рівнів i-Dictionary відповідає рів-
ням Cambridge Young Learners Tests: Starters, 
Movers, Flyers.
Primary і-Dictionary розбито на секції за тема-
ми. До кожної теми є анімаційні розповіді, 
пісні, ігри та PDF файли для роздрукування. 
Копіювальні матеріали дозволяють вчителю до 
інтерактивних видів діяльності додавати тради-
ційні вправи, картки разом з інструкціями для 
використання. Кожне слово записане в бри-
танському і американському варіантах вимови.
Робочий зошит містить всі слова з компакт-
диску та додаткові завдання. Діти насоло-
джуватимуться яскравими малюнками, голо-
воломками, кросвордами, різними видами 
вправ на підбір слів та доповнення речень.

Компоненти: CD-ROM, робочий зошит, робочий 
зошит з CD-ROM.

Nothing can be boring about 
teaching English with “Kid’s Box”! 

Світлана Лукаржевська, Коростишів 

Primary i-Box
Caroline Nixon  
and Michael Tomlinson

LOW BEGINNER TO HIGH 
ELEMENTARY 

Рекомендований для школярів 1–4 класів
Компакт-диск містить сім мультимедійних 
ігрових завдань для роботи з інтерактивною 
дошкою чи проектором і може використо-
вуватись з будь-яким навчальним курсом. 
Лексику, яка відповідає вимогам Young 
Learners Tests (Starters, Movers, Flyers), можна 
відбирати для кожної гри, що урізноманітнює 
роботу на уроці і сприяє попов ненню словни-
кового запасу. 

- Тест iз General English з вiдповiдями та аудiо
- Young Learners-based тести з вiдповiдями та аудiо
- Тести в кiнцi навчального юнiту
- Тести в кiнцi навчального року

Kid's Box Test Builder доступний на сайтi cambridge.org/kidsbox

Визначайте прогрес ваших учнiв у вивченнi англiйської 
мови за допомогою Kid's Box Updated Second edition British 
English Test Builder.

Student’s Book 5
Herbert Puchta Günter Gerngross Peter Lewis-J

ones

Are you ready to 
become one of the Super Minds?

This exciting seven-level course, from a highly 
experienced author team, enhances your students’ 

thinking skills, improving their memory along 
with their English. 

   Develop language creatively with activities like role play 
and project work

   Focus on functional language with communication activities 

   Explore social values through the stories and fascinating 
cross-curricular sections 

This fabulous Student’s Book with DVD-ROM features 
documentaries, interactive games, lively songs with

karaoke versions and fun videokes that allow students 
to record themselves and play different roles.

FREE extra resources can be downloaded from 
www.cambridge.org/elt/superminds

ISBN 978 0521 74856 8ISBN 978 0521 13739 3 ISBN 978 0521 17587 6
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Student’s Book 5

Super Minds Level CEFR Level Cambridge ESOL exams

Level 6 A2 – B1 Towards Preliminary for Schools

Level 5 A2 Flyers / Key for Schools

Level 4
A1 Movers

Level 3

Level 2
Starters

Level 1

Starter

Level 5
Student’s Book with DVD-ROM
Workbook
Teacher’s Book Class Audio CDs
Teacher’s Resource Book  Classware and
with Audio CD Interactive DVD-ROM

З Super Minds ще більше можливостей!

Super Minds
Herbert Puchta, Günter Gerngross  
and Peter Lewis-Jones

COMPLETE BEGINNER TO PRE-INTERMEDIATE 

Новаторський курс для учнів 1-4 класів спеці-
алізованої школи (5 годин на тиждень), дбай-
ливо створений командою поважних авторів  
для того, щоб допомогти вашим учням досяг-
ти повного потенціалу

Курс, що складається з 7 рівнів, методично 
вдосконалює навички мислення учнів, трену-
ючи їх пам'ять та покращуючи зосередження 
уваги, а живі історії дають дітям можливість 
дослідити соціальні цінності.
Чарівні персонажі, кожен з яких наділений 
надсилою, супроводжують дітей у захоплю-
ючі подорожі. Персонажі зростають разом з 
учнями кожні два рівні.

Надзвичайно гнучкий контент: книга для учня 
містить основний та додатковий матеріал, 
а робочий зошит доповнює його  широким 
спектром вправ різного рівня складності.
Останній урок кожного розділу консолідує 
вивчений матеріал та допомагає учням закрі-
пити свої знання.
Вправи на візуалізацію, уроки з елемента-
ми мистецтва та ремесла розвивають дитячі 
творчі здібності.
Кожен розділ містить дві сторінки, присвячені 
розвитку міжпредметних зв’язків (CLIL), де діти 
пізнають світ за допомогою англійської мови.
Казковий DVD-ROM характеризується інтер-
активними іграми та вправами, включаючи 
3D анімації історій з книги для учня, завдання 
до відео, пісні з версією караоке, розважаль-
ні активності, спрямовані на розвиток слов-
никового запасу та граматичного матеріалу 
кожного розділу.
Книга для вчителя має всі сторінки з книги для 
учня, а також плани уроків, ідеї для початку 

та закінчення заняття та відповіді, а додаткові 
розробки для фотокопіювання і тести можна 
знайти в Teacher’s Resource Pack.
Курс має дозвіл Міністерства освіти і науки 
України на використання в навчальних закладах.

Компоненти для учня: книга для учня з DVD-ROM 
та з українським додатком 'Lessons Plus', зошит 
для учня з кодом доступу до додаткових завдань 
онлайн, Super Alphabet Book, Super Grammar Book.

Компоненти для вчителя: книга для вчителя (зі 
сторінками з книги для учня), фотокопіювальні 
матеріали для вчителя (Teacher’s Resource Pack) 
з аудіо CD, аудіо CD, флешкарти, плакати до всіх 
рівнів, диск з тестами до кожного юніту та про-
міжними тестами, Presentation Plus (інтерактивний 
диск містить ВСЕ, що треба вчителю для підготовки 
та проведення уроків), рекомендації до навчально-
методичного комплексу Super Minds, календарно-
тематичне планування. Word Cards (для  1-4 рівнів).

cambridge.org/superminds

Про автора:

Герберт Пухта 
– відомий 
викладач, тре-
нер та вчений. 
На багатьох 
міжнародних 
конференціях він виступає з пленарними 
доповідями, майстер-класами та семіна-
рами (більш ніж в 50-ти країнах світу). 
Був президентом Міжнародної Асоціації 
вчителів англійської мови як іноземної 
(IATEFL).
Протягом майже 30-ти років Герберт 
вивчає питання практичного застосу-
вання результатів дослідження в сфері 
когнітивної психології під час вивчення 
англійської мови як іноземної. Він є 
автором та співавтором великої кіль-
кості статей, навчальних курсів, мето-
дичних розробок.

herbertpuchta.com

Lessons Plus for 
Ukraine
Natalia Liashko, Svitlana Sushko

Додаткові уроки Lessons Plus for Ukraine - 
тепер онлайн! Завантажити їх можна на сайті 
publishing.linguist.ua. Компонент доповнює 
курс Super Minds необхідним лексичним та 
граматичним матеріалом для повної відповід-
ності вимогам шкільної програми. Буклет міс-
тить два додаткові уроки, словник школяра 
My Words з транскрипцією та перекладом 
українською мовою, український країнознав-
чий компонент.
Нотатки для вчителя по використанню 
Lessons Plus for Ukraine можна знайти в 
Рекомендаціях до навчально-методичного 
комплексу Super Minds.
Окрім додаткових уроків до кожного рівня, зустрі-
чайте посібник Super Alphabet Book, який у цікавій 
та захоплюючій формі познайомить першоклас-
ників з англійським алфавітом!
Ми підтримали вчителів англійської мови 
практичними порадами та ідеями в методич-
ному посібнику Рекомендації до навчально-
методичного комплексу Super Minds та кален-
дарно-тематичним плануванням, яке можна 
завантажити на сайті

www.publishing.linguist.ua/publishing_book/
super-minds-lessons-plus-for-ukraine/

Student’s Book StarterHerbert Puchta Günter Gerngross Peter Lewis-J
ones

Are you ready to 
become one of the Super Minds?

This exciting seven-level course, from a highly 
experienced author team, enhances your students’ 

thinking skills, improving their memory along 
with their English. 

  Develop creativity with visualisation exercises and 
art and craft activities

 Explore social values with lively stories
  Encourage cross-curricular thinking with fascinating 

‘English for school’ sections 

The fabulous Student’s Book DVD-ROM features animated 
stories, interactive games and activities, lively 

songs with karaoke versions, and fun 
activities focusing on the key vocabulary 

and grammar of each unit. 

FREE extra resources can be downloaded from 
www.cambridge.org/elt/superminds

ISBN 978 0521 00658 3 ISBN 978 0521 51574 0
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Super Minds Level CEF Level Cambridge ESOL exams

Level 6 A2+ Key for Schools

Level 5 A2 Flyers

Level 4
A1 Movers

Level 3

Level 2
Starters

Level 1

Starter
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Student’s Book
Starter 

Includes FREE 
stickers and 

cut outs!

Starter
Student’s Book with DVD-ROM Class Audio CDs
Workbook Flashcards
Teacher’s Book Classware and
Teacher’s Resource Book  Interactive DVD-ROM

РЕКОМЕНДАЦІЇ
до навчально-методичного комплексу 

Super Grammar 
Practice Book
Emma Szlachta, Garan Holcombe

Новий компонент Super Grammar Practice 
Book підвищує мовні навички дітей завдяки 
ілюстрованим презентаціям граматики курсу 
Super Minds до кожного рівня. Сторінки для 
читання та письма в кінці кожного блоку 
подають нову граматику в контексті. Super 
Grammar ідеально підходить для використан-
ня як у класі, так і вдома.

С П Е Ц І А Л Ь Н А
ЦІНА ДЛЯ ШКІЛ
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Interactive is an exciting course for teenagers packed with 
up-to-the-minute, stimulating content. It will get your students 

talking and keep them talking, using real, contemporary English. 

Interactive gets students communicating 
from day one, by providing them with 

the framework and tools they need: 

 Interaction sections give students the 
confi dence to use English in real-life situations 
such as ordering food and drink, and 
expressing preferences and opinions. 

 A fold-out Classroom Language Reference 
on the cover provides phrases needed for 
speaking activities. 

 A regular Pronunciation focus and 
illustrated phoneme chart makes this 
often-neglected skill fun and easy to teach.  

Interactive provides up-to-date, real-life 
English every step of the way:

 Skills4Real sections, Culture UK 
noticeboards and Culture World magazines 
practise skills using authentic reading material 
and unscripted listenings, 
followed up by activities and projects 
to put this language into practice. 

 Correct it! sections and Check it out boxes 
expose students to international English from 
the Cambridge Learner Corpus, and raise 
awareness of common mistakes.

 A realistic Graphic Novel runs through the 
Student’s Book which teens can read ‘just for 
fun’. There are optional activities available in 
the Teacher’s Book and online.

The DVD provides additional models of all Pronunciation 
and Interaction sections. A Talking Heads section shows 
real language and unscripted responses, along with 
a series of teen-presented Interviews.

A Quick Start section revises the language 
students should know at the beginning 
of Level 1. There is also an optional 
12-page Start Up section 
available online. 

Council of Europe level: Cambridge ESOL exams:

A1  

A2  KET

B1  PET

B2  FCE

C1  CAE

Interactive 1

Interactive 2

Interactive 3

Interactive 4
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A2+
Helen Hadkins 

and Samantha Lewis 
with Joanna Budden

PLUS all the listening practice from 
the Workbook and more…

Visit http://interactive.cambridge.org

Write and print your 
own graphic novels

Play games and 
practise your English 

Watch DVD clips 
from the course

Type in your access code.

Getting Interactive 
online is as 
easy as 
1-2-3!

 2

Check out the website especially 
for you! 

Go Interactive online! 
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Go to http://interactive.cambridge.org 1

The course includes:

Student’s Book
Workbook
Teacher’s Book
Teacher’s Resource Pack
Class Audio CDs
DVD (PAL or NTSC)
Classware DVD-ROM
Testmaker CD-ROM

Web Content 
http://interactive.cambridge.org

The Cambridge International Corpus (CIC)
is a collection of over 1.5 billion words 
of real spoken and written English. The 
texts are stored in a database that can be 
searched to see how English is used. The CIC also
includes the Cambridge Learner Corpus, a unique 
collection of over 35 million words taken from student
exam papers from Cambridge ESOL. It shows real
mistakes students make and highlights the parts of
English which causes problems for students.
www.cambridge.org/corpus

Have fun and practise your English with 
games, DVD clips, activities and lots more!
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Interactive
Helen Hadkins, Samantha Lewis and Joanna Budden

FALSE BEGINNER TO INTERMEDIATE 

Курс рекомендований для учнів старших класів спеціалізованої 
школи і розрахований на 90-180 годин роботи в класі
Interactive надасть максимальну підтримку в розвитку мовленнєвих і 
комунікативних навичок через розділи "Interaction", регулярну практику 
мови і унікальний довідник виразів для спілкування в класі.
Матеріали розділів "Culture UK", "Culture World" і "Culture Vulture" не тільки 
ознайомлять з останніми тенденціями сучасної культури, а й надихнуть на 
її подальше, більш глибоке та осмислене, вивчення. Розділи "Correct it!" та 
"Check it out!" містять інформацію Cambridge Learner Corpus і спрямовують 
учнів на розуміння і безпомилкове вживання автентичних виразів.
Курс містить багато додаткових матеріалів, серед яких: веселі ігри, 
плани уроків, форум для вчителів та унікальний ресурс для створення 
учнями власних історій – Comic Builder.
Має дозвіл Міністерства освіти і науки України на використання в 
навчальних закладах.

Компоненти: книга для учня, зошит з аудіо на сайті, книга для вчителя, фото-
копіювальні матеріали для вчителя, аудіо CD для роботи в класі, DVD, Classware, 
Testmaker Audio CD/CD-ROM.

cambridge.org/interactive

Eyes Open
Ben Goldstein and Ceri Jones with Emma Heyderman, Eoin Higgins and 
David McKeegan

BEGINNER TO INTERMEDIATE

Новітній курс для учнів 10-14 років, розрахований на 80-90 годин 
класної роботи, які можна розширити до 150 за рахунок використан-
ня додаткових цифрових компонентів 
Розроблений в партнерстві з Discovery Education, Eyes Open містить 
захоплюючі відео та глобальні теми, які спонукають інтерес та мотиву-
ють  студентів. Для вчителя в пригоді стануть безкоштовні онлайн-тре-
нінги із роботи з курсом на платформі Cambridge Learning Management 
System. Деталі можна переглянути за посиланням cambridge.org/
onlinetraining
Головні особливості:
чотири відео від Discovery Education в кожному розділі, які висвітлю-
ють життя та культуру всіх куточків світу;
поступовий та збалансований розвиток письма та говоріння;
додаткові розділи CLIL з екстра відео від Discovery Education в кінці 
підручника;
проектна робота винесена окремими секціями;
гнучка підтримка для вчителя, яка надає можливості як роботи та 
контролю учнів в класі, так і онлайн.

Компоненти: книга для учня, робочий зошит з додатковою практикою онлайн, 
книга для вчителя, аудіо CD для класу, відео DVD, Presentation Plus DVD-ROM. 

cambridge.org/eyesopen

 

MORE!
Second edition

Herbert Puchta, Jeff Stranks,  
Günter Gerngross, Christian Holzmann  
and Peter Lewis-Jones

FALSE BEGINNER TO INTERMEDIATE

Навчальний курс для учнів 5-9 класів 
загальноосвітніх шкіл, розрахований на 
80-90 годин класної роботи на кожен рівень

More! Second Edition продовжує заохочувати 
підлітків за допомогою нових привабливих 
текстів та веселих оригінальних детективних 
історій, міні-проектів та розвиває природню 
допитливість завдяки зв’язку змісту з інши-
ми предметами в кожному розділі (CLIL). 
Супроводжується окремим граматичним кур-
сом Grammar Practice, який не лише пропо-
нує чіткі граматичні пояснення, а й численні 
рецептивні та продуктивні вправи.
More! Second Edition відрізняється різнома-
ніттям мультимедійних додатків, серед яких 
DVD, Testbuilder CD-ROM та безцінна допо-
мога для вчителя в плануванні та проведенні 
уроку – Presentation Plus.

Cyber Homework дозволить вчителю оптимі-
зувати роботу з домашнім завданням, конт-
ролювати та слідкувати за його виконанням. 
Окрім цього, учні матимуть доступ до додат-
кових онлайн ресурсів, які включають ігри, 
тести та додаткові завдання.
Курс має дозвіл Міністерства освіти і науки 
України на використання в навчальних закладах.

Компоненти: книга для учня з онлайн робочим 
зошитом та додатковими завданнями, робочий 
зошит, книга для вчителя, аудіо СD, граматика 
Grammar Practice, Testbuilder CD-ROM/audio CD, 
Presentation Plus, DVD.

cambridge.org/more
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Herbert Puchta · Jeff Stranks · Peter Lewis-Jones 

A complete grammar workout for teen students
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Cambridge English 
Prepare!
Joanna Kosta, Melanie Williams, James 
Styring, Nicholas Tims,  
Niki Joseph and Annette Capel 
Series editor: Annette Capel

BEGINNER TO UPPER-INTERMEDIATE

Новий курс для учнів 5-11 класів 
спеціалізованих шкіл, розрахований на 
80-160 годин роботи в класі

Cambridge English Prepare! – це єдиний курс 
для шкіл, який об’єднує все те, що ми очі-
куємо від мотивуючого живого навчального 
курсу для підлітків і системної підготовки до 
екзаменів Cambridge English.

Курс складається з семи рівнів, кожен з 
яких має 20 розділів. Prepare! 1 консолідує 
матеріал, вивчений в початковій школі, та 
знайомить учнів з новими формами роботи. 
Prepare! 2 і 3 відповідають рівню А2 (CEFR) 
та готують до Cambridge English: Key for 
Schools. Prepare! 4 і 5 відповідають рівню 
B1 (CEFR) та готують до Cambridge English: 
Preliminary for Schools. Prepare! 6 і 7 від-
повідають рівню B2 (CEFR) та готують до 
Cambridge English: First for Schools.
При розробці курсу використовували-
ся результати дослідницької програми 
English Profile, що гарантує відповід-
ність зазначеного на обкладинці рівня 
Загальноєвропейським рекомендаціям з 
мовної освіти (CEFR), а аналіз помилок з 
реальних екзаменаційних робіт учнів, зібра-
них в Cambridge Learner Corpus, дозволив 
авторам підручника сфокусувати увагу на 
найбільш проблемних аспектах.

Розділи на розвиток міжпредметних та між-
культурних зв’язків забезпечать зацікавле-
ність учнів до вивчення мови, а живі відео 
підлітків, що говорять англійською на акту-
альні та мотивуючі теми, поєднують мову 
підручника з реальним життям.
Всі екзаменаційні завдання, поради та 
тести написані експертами екзаменаційного 
департаменту, що робить Cambridge English 
Prepare! єдиним курсом для шкіл, який 
схвалений екзаменаційним департаментом 
Кембриджського університету (Cambridge 
English Language Assessment).
Курс має дозвіл Міністерства освіти і науки 
України на використання в навчальних закладах.

Компоненти: книга для учня, робочий зошит з 
аудіо, аудіо для класу, підручник з онлайн робочим 
зошитом, підручник з онлайн робочим зошитом 
та тестами Testbank, книга для вчителя з DVD, 
Presentation Plus.

cambridge.org/prepare

Prepare! 
Companion For Ukraine 

Series editor: Iryna Shastova

BEGINNER TO UPPER-INTERMEDIATE

Створений спеціально для України, буклет 
рекомендується використовувати з курсом 
для спеціалізованої школи Cambridge English 
Prepare!

Cім додаткових уроків у кожному рівні стануть 
ідеальним доповненням до основного курсу 
та забезпечать вчителя необхідним матеріа-
лом для повної відповідності вимогам шкіль-
ної програми. Цікаві факти з історії України, 
сучасна українська кухня, свята та традиції, а 
також нова лексика, граматика та комунікатив-
ні вправи допоможуть вчителю урізноманіт-
нити навчання та нададуть 10-15 додаткових 
годин роботи в класі.

Компоненти: посібник.

Space
Your

Your
Space Martyn Hobbs and Julia Starr Keddle

Martyn Hobbs and Julia Starr Keddle

Student's Book

Student's Book 1

1

Web Zone available online

Your Space is a motivating three-level English course for lower young students. The 
course is designed to grow and change with students, helping them to develop the 
skills they need. Students are supported to explore and personalise new language 
right from the start, enabling them to communicate clearly and build confi dence in 
using English in everyday situations. A focus on skills development and functional 
language encourages effective, confi dent communication.

The Student's Book provides approximately 80-90 hours of core teaching material, 
which can be extended to 150 hours using the 'real-world' DVD, interactive web 
resources and extra ideas in the Teacher's Book. 

Key Features:

• 10 units, featuring topics of interest to young teens

• A 10-page Welcome section for students reviews and reinforces basic language 
knowledge

• Students are encouraged to notice new language in context, then are given clear 
guidance to its use

• Illustrated 'Your words' sections, informed by the Cambridge English Corpus,  
bring vocabulary to life 

• 'Get it right' sections informed by the Cambridge Learner Corpus help students 
tackle problem areas common to learners of their level

• Web resources provide games and practice activities to consolidate learning

• Students are provided with strategies to help them become autonomous learners 

• A graphic story at the back of the book provides extra reading practice
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ISBN 978 0 521 73251 2 ISBN 978 8 483 23670 3

The course includes:
Student’s Book
Workbook with Audio CD
Teacher’s Book with Tests CD
Class Audio CDs
Classware DVD-ROM
DVD (Levels 1–3)
Web Zone: http://yourspace.cambridge.org

B1 Preliminary (PET)

A2 Key (KET)

A1

Your Space 3

Your Space 2

Your Space 1

 CEFR level: Cambridge ESOL exams:

Space
Your

Your
Space Martyn Hobbs and Julia Starr Keddle

Martyn Hobbs and Julia Starr Keddle

Student's Book

Student's Book 2

2

B1 Preliminary (PET)

A2 Key (KET)

A1

Your Space 3

Your Space 2

Your Space 1

 CEFR level: Cambridge ESOL exams:

  H
obbs &

 S
tarr K

eddle  
 

  Your Space Student's B
ook 2

97
8-

0-
52

1-
72

92
8-

4 
  H

OB
BS

 &
 K

ED
DL

E:
  Y

ou
r S

pa
ce

   
(S

tu
de

nt
’s 

Bo
ok

 2
). 

 C
ov

er.
  C

  M
  Y

  K

ISBN 978 0 521 73251 2 ISBN 978 8 483 23858 5

Web Zone available online

Your Space is a motivating three-level English course for young students. The 
course is designed to grow and change with students, helping them to develop the 
skills they need. Students are supported to explore and personalise new language 
right from the start, enabling them to communicate clearly and build confi dence in 
using English in everyday situations. A focus on skills development and functional 
language encourages effective, confi dent communication.

The Student's Book provides approximately 80-90 hours of core teaching material, 
which can be extended to 150 hours using the 'real-world' DVD, interactive web 
resources and extra ideas in the Teacher's Book. 

Key Features:

• 10 units, featuring topics of interest to young teens

• Key language from the previous level is reviewed in early units to consolidate 
learning

• Students are encouraged to notice new language in context, then are given clear 
guidance to its use

• Illustrated 'Your words' sections, informed by the Cambridge English Corpus,  
bring vocabulary to life 

• 'Get it right' sections informed by the Cambridge Learner Corpus help students 
tackle problem areas common to learners of their level

• Web resources provide games and practice activities to consolidate learning

• Students are provided with strategies to help them become autonomous learners 

• A graphic story at the back of the book provides extra reading practice

The course includes:
Student’s Book
Workbook with Audio CD
Teacher’s Book with Tests CD
Class Audio CDs
Classware DVD-ROM
DVD (Levels 1–3)
Web Zone: http://yourspace.cambridge.org

Space
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ISBN 978 0 521 73251 2 ISBN 978 8 483 23958 2

B1 Preliminary (PET)

A2 Key (KET)

A1

Your Space 3

Your Space 2

Your Space 1

 CEFR level: Cambridge ESOL exams:

Your Space is a motivating three-level English course for young students. The 
course is designed to grow and change with students, helping them to develop the 
skills they need. Students are supported to explore and personalise new language 
right from the start, enabling them to communicate clearly and build confi dence in 
using English in everyday situations. A focus on skills development and functional 
language encourages effective, confi dent communication.

The Student's Book provides approximately 80-90 hours of core teaching material, 
which can be extended to 150 hours using the 'real-world' DVD, interactive web 
resources and extra ideas in the Teacher's Book. 

Key Features:

• 10 units, featuring topics of interest to young teens

• Key language from the previous level is reviewed in early units to consolidate 
learning

• Students are encouraged to notice new language in context, then are given clear 
guidance to its use

• Illustrated 'Your words' sections, informed by the Cambridge English Corpus,  
bring vocabulary to life 

• 'Get it right' sections informed by the Cambridge Learner Corpus help students 
tackle problem areas common to learners of their level

• Web resources provide games and practice activities to consolidate learning

• Students are provided with strategies to help them become autonomous learners 

• A graphic story at the back of the book provides extra reading practice

The course includes:
Student’s Book
Workbook with Audio CD
Teacher’s Book with Tests CD
Class Audio CDs
Classware DVD-ROM
DVD (Levels 1–3)
Web Zone: http://yourspace.cambridge.org

Your Space
Martyn Hobbs and Julia Starr Keddle

FALSE BEGINNER TO PRE-INTERMEDIATE

Трирівневий курс для учнів 5-7 класів 
спеціалізованої школи, розрахований на 
90-150 годин роботи в класі 

Курс поступово знайомить з мовним матері-
алом за допомогою стимулюючого контенту, 
а потім забезпечує необхідний «простір» для 
того, щоб учні могли персоналізувати мову, 
описуючи свій власний світ.
На початку кожного розділу учні спочат-
ку сприймають новий мовний матеріал в 
Language Focus, після чого йде мовний 
простір – Language Space – у якому учні 
засвоюють та відпрацьовують матеріал, 
презентований на початку розділу. Секція 
Get It Right фокусує увагу учнів на помил-
ках, характерних для учнів даного віку та 
рівня, завдяки інформації, отриманій від 
Cambridge Learner Corpus; а інформація з 
Cambridge English Corpus допомагає акти-
вувати найуживаніші слова в секції Your 
Words. Захоплююча Graphic Story мотивує 

Три роки тому мені пощастило 
познайомитись з дивовижним 

курсом Prepare!, який поєднує 
в собі все те, що так необхідно 
вчителю на уроках англійської 
мови. (...)дитина, відкриваючи 
підручник, одразу розуміє на чому 
потрібно зосередитись і не боїться 
відповідати. А книга для вчителя, 
додаткові матеріали і відео  - 
справжній скарб як для молодого 
спеціаліста, так і для 
досвіченого педагога!

Лариса Олексіївна Алексєєва, Миколаїв 

учнів читати для власного задоволення, тоді 
як секція Communication зосереджує увагу 
на практичному вживанні мови (directions, 
buying tickets, agreeing/disagreeing).
Фантастичний DVD матеріал (Video diaries, 
CLIL episodes, Culture episodes, Viewpoints) 
додає урокам реалістичності та допомагає 
вчителям мотивувати студентів. 
Трейлери можна переглянути тут:  
yourspace.cambridge.org
Курс має дозвіл Міністерства освіти і науки 
України на використання в навчальних 
закладах.

Компоненти: книга для учня, робочий зошит з аудіо 
CD, книга для вчителя з Tests CD, аудіо CD, DVD 
(рівні 1-3), Classware, Web Zone.

cambridge.org/yourspace
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 is an innovative course 
based on research into the Cambridge English Corpus, 
so it teaches English as it is really used. 

• Natural language is presented and practiced in authentic contexts. 

• Explicit and systematic development of conversation strategies helps 
learners speak with fl uency and confi dence. 

• Tips to avoid common errors teach learners to use English accurately.

• Can-do checklists, learning tips, and strategies promote learner autonomy.

• Student’s Book and Online 
Workbook provide maximum 
� exibility for students and 
teachers.

• Easy to access – anytime, 
anywhere.

• Guarantees measurable 
learning outcomes.

Touchstone Blended
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SECOND EDITION

is an innovative course 
based on research into the Cambridge English Corpus, 

SECOND EDITIONSECOND EDITION

SE
C

O
N

D
 E

D
IT

IO
N

M
c

C
a

r
t

h
y

  •  M
c

C
a

r
t

en
  •  S

a
n

d
if

o
r

d
S

t
u

d
en

t
’s B

o
o

k
T

o
u

c
h

st
o

n
e

A1

A2

B1

B2

C1

CEFR
Touchstone   

Touchstone

Touchstone

Viewpoint

Touchstone

Viewpoint

Touchstone Blended

Beginning 

High Beginning 

Low Intermediate

Intermediate

High Intermediate 

Advanced 

For Students

Student’s Book
Workbook – print and online
Arcade

For Teachers

Teacher’s Edition 
 with Assessment Program
Presentation Plus
Class Audio CD
Video DVD
Video Resource Book
Placement Test

Michael McCarthy

Jeanne McCarten

Helen Sandiford

Student’s Book 1
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 is an innovative course 
based on research into the Cambridge English Corpus, 
so it teaches English as it is really used. 

SECOND EDITION

S
t

u
d

en
t

’s B
o

o
k

Beginning 

High Beginning 

Low Intermediate

Intermediate

High Intermediate 

Advanced 

SE
C

O
N

D
 E

D
IT

IO
N

M
c

C
a

r
t

h
y

  •  M
c

C
a

r
t

en
  •  S

a
n

d
if

o
r

d
T

o
u

c
h

st
o

n
e

Touchstone Blended

A1

A2

B1

B2

C1

CEFR
Touchstone   

Touchstone

Touchstone

Viewpoint

Touchstone

Viewpoint

For Students

Student’s Book
Workbook – print and online
Arcade

For Teachers

Teacher’s Edition 
 with Assessment Program
Presentation Plus
Class Audio CD
Video DVD
Video Resource Book
Placement Test

Michael McCarthy

Jeanne McCarten

Helen Sandiford

Student’s Book

• Natural language is presented and practiced in authentic contexts. 

• Explicit and systematic development of conversation strategies helps 
learners speak with fl uency and confi dence. 

• Tips to avoid common errors teach learners to use English accurately.

• Can-do checklists, learning tips, and strategies promote learner autonomy.

• Student’s Book and Online 
Workbook provide maximum 
� exibility for students and 
teachers.

• Easy to access – anytime, 
anywhere.

• Guarantees measurable 
learning outcomes.

Components

Passages
Third edition

Jack C. Richards and Chuck Sandy

UPPER-INTERMEDIATE TO LOW-ADVANCED

 

Touchstone
Second edition

Michael McCarthy, Jeanne McCarten and Helen Sandiford

BEGINNER TO INTERMEDIATE

Інноваційний чотирирівневий курс для дорослих та молоді, 
розрахований на 90-120 годин класної роботи 
Курс активно використовує інформацію від Cambridge English Corpus, 
містить захоплюючі нові ідеї, пропонує сучасний підхід до вивчення 
тієї англійської мови, яка, дійсно, широко вживана у світі сьогодні.
Курс також робить спеціальний акцент на вивченні лексики та тих 
стратегіях, що сприяють засвоєнню та розширенню словникового 
запасу, пропонуючи безліч ідей для персоналізованої, особистіс-
но-орієнтованої взаємодії. Як результат – новаторський курс, що 
розвиває всі чотири мовленнєві вміння і допомагає учням спілкува-
тися природно та ефективно, навіть на початковому рівні. Викладачі 
можуть пройти безкоштовні онлайн-тренінги із роботи з курсом на 
платформі Cambridge Learning Management System. (Деталі можна 
переглянути за посиланням cambridge.org/onlinetraining).

Компоненти: книга для учня з аудіо CD, робочий зошит, Class audio CDs, учи-
тельське видання з аудіо CD, відео, DVD, матеріали до відео, Presentation Plus.

cambridge.org/touchstone2

Interchange 
Fifth Edition

Jack C. Richards with Jonathan Hull and Susan 
Proctor

BEGINNER TO INTERMEDIATE

Interchange Fifth Edition – це повністю перероблене видання 
Interchange, розраховане на 90-120 годин класної роботи
Курс, якому надають перевагу понад 50 мільйонів людей, повністю 
оновлений для потреб сучасних студентів. У цьому запевняють 
тисячі вчителів з усього світу. Курс ґрунтується на комунікативному 
підході й активно використовує інформацію від  Cambridge English 
Corpus. Interchange має гнучку структуру, що дозволяє поєднати 
різні стилі навчання. Курс містить нові тексти для читання, аудіо 
записи і теми для обговорень. Покращені вправи для читання та 
слухання тепер ще більше розвивають відповідні навички, а робочий 
зошит з іграми та завдання для самостійної роботи онлайн зроблять 
домашню роботу як серйозною, так і захопливою водночас.
Для вчителя весь роздатковий матеріал, тести й ігри тепер знаходять-
ся на платформі cambridgelms.org/main, а аудіо та різноманітні вправи 
можна скачати на ресурсі сambridge.org/interchange.

Компоненти: книга для учня з Self-study online, робочий зошит, книга для вчи-
теля з програмою оцінюванння, аудіо CD.

cambridge.org/interchange            
cambridge.org/interchangearcade

 

Viewpoint
Michael McCarthy, Jeanne McCarten and Helen Sandiford

HIGH INTERMEDIATE TO ADVANCED

Новий дворівневий курс для молоді та дорослих, розрахований на 
90-120 годин класної роботи
Це інноваційна дворівнева серія для тих, хто хоче вийти за межі серед-
нього. Створений авторами всесвітньовідомого курсу Touchstone, 
Viewpoint базується на матеріалах Cambridge English Corpus, завдяки 
чому Ви можете бути впевненими, що важливі та доречні мовні 
аспекти відпрацьовуються в природних контекстах.
Підручник містить безліч нових та захоплюючих ідей та пропонує 
свіжий підхід до викладання та вивчення англійської мови.
Рекомендовано використовувати як самостійний курс або як продо-
вження Touchstone.

Компоненти: книга для учня, книга для вчителя, аудіо CD, робочий зошит, 
онлайн робочий зошит (для рівня 1), Presentation Plus.

cambridge.org/viewpoint

Оновлене третє видання курсу Passages є продовженням Interchange 
Fourth Edition
Містить 2 рівні. Курс з американської англійської, розрахований на 
90-120 годин роботи в класі. Оновлення курсу дозволило наповнити його 
ще більш цікавим і сучасним змістом, розширити завдання з читання, 
аудіювання і усного мовлення, ввести граматичний розділ, який поєднує 
пояснення і тренування, а також завдання для самостійної роботи.

Компоненти: підручник з додатковою лексичною практикою онлайн, підручник 
з робочим зошитом онлайн, робочий зошит, картка з кодом активації робочого 
зошита онлайн, книга для вчителя з Assessment  Audio, аудіо для класу, DVD, 
Presentation Plus.

cambridge.org/passages

100% print, 100%
online, or anywhere
in-between

 NEW Think
Herbert Puchta, Jeff Stranks and Peter Lewis-Jones

BEGINNER TO ADVANCED 

Новий навчальний курс від зіркової команди авторів має надихнути 
як викладачів, так і студентів 

Think – це унікальний навчальний комплекс для середньої та старшої 
школи, який готує учнів до спілкування в будь-яких життєвих ситуа-
ціях, ставлячи life skills в основу навчання та виховання особистості. 
Автори підручника зробили акцент на комплексному та ґрунтовному 
розширенні лексичного запасу в учнів, включивши в кожний розділ 
по 2 секції з розвитку вокабуляру, а також сторінки Word Wise в 
кожному непарному розділі. 
Захоплюючі фотоісторії містять розробки для розвитку навичок 
слухання та говоріння, а також мають продовження та логічний 

зв’язок із відеоісторіями, які створені спеціально для кожної теми 
та мовної практики нового матеріалу.
Кожен юніт підручника чітко структурований, матеріал – логічно 
поєднаний. Тексти для читання також додатково озвучені, що може 
стати в нагоді для покращення вимови, слухання та читання.
Підручник має окремі секції, які фокусуються на покроковому навчанні 
розмовної мови та письма. Уроки, присвячені культурі, заохочують 
студентів думати та говорити про людей та соціальні особливості 
різних країн. Книга для вчителя має всі інструкції та відповіді, а також 
додаткові ідеї для розширення вправ з підручника, роботи з учнями 
різних здібностей, а також урізноманітнення навчального процесу. 
Для вчителя в пригоді стануть безкоштовні онлайн-тренінги із роботи з 
курсом на платформі Cambridge Learning Management System. (Деталі 
можна переглянути за посиланням cambridge.org/onlinetraining).
Компоненти: Student’s Book, Workbook (з додатковою практикою он-лайн), 
Teacher’s Book, Audio CDs, Video DVD, Presentation Plus.

cambridge.org/think

English in Mind Combos
Second Edition

Herbert Puchta, Jeff Stranks and Peter Lewis-Jones

BEGINNER TO INTERMEDIATE

Курс рекомендований для учнів старших класів загальноосвітніх 
шкіл і розрахований на 80-90 годин роботи в класі

Чотири рівні English in Mind (Starter – 3) також існують в версії Combo 
– підручник, робочий зошит і DVD-ROM обєднані в один компонент. 
Кожен рівень розділений на дві частини А та В, що робить підруч-
ник ідеальним для загальноосвітніх шкіл (2 години на тиждень).

Компоненти: книга для учня з робочим зошитом із CD-ROM, книга для вчителя 
Combo, аудіо CD Combo, Combo Testmaker CD-ROM та аудіо CD.

This brand new edition of English in Mind revises and updates a course which has proven 
to be a perfect fit for classes the world over. Engaging content and a strong focus on 
grammar and vocabulary combine to make this course a hit with both teachers and students.

Popular features have been refreshed with 100% new texts, pictures and photos, including:
● Imaginative reading and listening topics that capture the interest of teenagers
● ‘Culture in mind’ sections which give students an insight into the world around them
● ‘Everyday English’ to keep them in touch with how teenagers use English

NEW for the Second edition:
● A Student’s Book DVD-ROM containing games, extra 

exercises and videos featuring the photostory characters, 
and ‘Videoke’ which allows students to record their own 
voices in the videostory dialogues

● A ‘Get it right!’ section which focuses on problem areas 
common to learners of this CEF level, and ‘Everyday 
English’ expressions of proven frequency in conversational 
English, as highlighted by the Cambridge International 
Corpus

● A Testmaker Audio CD/CD-ROM which allows teachers 
to create and edit their own tests

● Whiteboard-friendly Classware which integrates the 
Student’s Book, audio and video, as well as a handy 
phoneme chart, recording transcripts and dictionary

English in Mind provides multiple entry points with an 
eight-page ‘Welcome section’ in each level, or a full 
Starter level for complete beginners. It is ideal for 
mixed-ability classes.

Student’s Book 2
Herbert Puchta and Jeff Stranks

Student’s Book 2

The Cambridge International Corpus (CIC)
is a collection of over 1.5 billion words 
of real spoken and written English. The 
texts are stored in a database that can be 
searched to see how English is used. The CIC also
includes the Cambridge Learner Corpus, a unique 
collection of over 35 million words taken from student
exam papers from Cambridge ESOL. It shows real
mistakes students make and highlights the parts of
English which causes problems for students.
www.cambridge.org/corpus

Student’s Book with DVD-ROM
Workbook
Teacher’s Resource Book
Audio CDs
DVD (PAL or NTSC)
Classware DVD-ROM
Testmaker Audio CD/CD-ROM
Web Support: 
www.cambridge.org/elt/englishinmind

Council of Europe level: Cambridge ESOL exams

A1  of E 

A2  KET

B1  PET

B2  FCE

C1  CAE

English in Mind Starter

English in Mind 1

English in Mind 2

English in Mind 3

English in Mind 4

English in Mind 5

Puchta and Stranks
English in M

ind Second edition    S
tudent’s Book 2

Herbert Puchta 
& Jeff StranksW

ith

  DVD-ROM

9780521156097cvr.indd   1 18/1/10   15:36:11

IS
BN

 1
3:

 9
78

05
21

15
60

97
  E

N
G

LI
SH

 IN
 M

IN
D

 S
TU

D
EN

T’
S 

BO
O

K2
 S

EC
O

N
D

 E
D

IT
IO

N
   

 C
M

YK

IS
BN

 1
3:

 9
78

05
21

18
53

70
  E

N
G

LI
SH

 IN
 M

IN
D

 S
TU

D
EN

T’
S 

BO
O

K 
ST

AR
TE

R
 S

EC
O

N
D

 E
D

IT
IO

N
   

 C
M

YK

Herbert Puchta 
& Jeff Stranks

This brand new edition of English in Mind revises and updates a course which has proven 
to be a perfect fit for classes the world over. Engaging content and a strong focus on 
grammar and vocabulary combine to make this course a hit with both teachers and students.

Popular features have been refreshed with 100% new texts, pictures and photos, including:
● Imaginative reading and listening topics that capture the interest of teenagers
● ‘Culture in mind’ sections which give students an insight into the world around them
● ‘Everyday English’ to keep them in touch with how teenagers use English

NEW for the Second edition:
● A Student’s Book DVD-ROM containing games, extra 

exercises and videos featuring the photostory characters, 
and ‘Videoke’ which allows students to record their own 
voices in the videostory dialogues

● A ‘Get it right!’ section which focuses on problem areas 
common to learners of this CEF level, and ‘Everyday 
English’ expressions of proven frequency in conversational 
English, as highlighted by the Cambridge International 
Corpus

● A Testmaker Audio CD/CD-ROM which allows teachers 
to create and edit their own tests

● Whiteboard-friendly Classware which integrates the 
Student’s Book, audio and video, as well as a handy 
phoneme chart, recording transcripts and dictionary

English in Mind provides multiple entry points with an 
eight-page ‘Welcome section’ in each level, or a full 
Starter level for complete beginners. It is ideal for 
mixed-ability classes.

Student’s Book Starter
Herbert Puchta and Jeff Stranks with Richard Carter & Peter Lewis-Jones

Student’s Book
Starter

The Cambridge International Corpus (CIC)
is a collection of over 1.5 billion words 
of real spoken and written English. The 
texts are stored in a database that can be 
searched to see how English is used. The CIC also
includes the Cambridge Learner Corpus, a unique 
collection of over 35 million words taken from student
exam papers from Cambridge ESOL. It shows real
mistakes students make and highlights the parts of
English which causes problems for students.
www.cambridge.org/corpus

Student’s Book with DVD-ROM
Workbook
Teacher’s Resource Book
Audio CDs
DVD (PAL or NTSC)
Classware DVD-ROM
Testmaker Audio CD/CD-ROM
Web Support: 
www.cambridge.org/elt/englishinmind

Council of Europe level: Cambridge ESOL exams
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This brand new edition of English in Mind revises and updates a course which has proven 
to be a perfect fit for classes the world over. Engaging content and a strong focus on 
grammar and vocabulary combine to make this course a hit with both teachers and students.

Popular features have been refreshed with 100% new texts, pictures and photos, including:
● Imaginative reading and listening topics that capture the interest of teenagers
● ‘Culture in Mind’ sections which give students an insight into the world around them
● ‘Everyday English’ to keep them in touch with how teenagers use English

NEW for the Second edition:
● A Student’s Book DVD-ROM containing games, extra 

exercises and videos featuring the photostory characters, 
and ‘Videoke’ which allows students to record their own 
voices in the videostory dialogues

● A ‘Get it right’ section which focuses on problem areas 
common to learners of this CEF level, and ‘Everyday 
English’ expressions of proven frequency in conversational 
English, as highlighted by the Cambridge International 
Corpus

● A Testmaker Audio CD/CD-ROM which allows teachers 
to create and edit their own tests

● Whiteboard-friendly Classware which integrates the 
Student’s Book, audio and video, as well as a handy 
phoneme chart, recording transcripts and dictionary

English in Mind provides multiple entry points with an 
eight-page ‘Welcome section’ in each level, or a full 
Starter level for complete beginners. It is ideal for 
mixed-ability classes.

Student’s Book 
Herbert Puchta and Jeff Stranks

Student’s Book 

The Cambridge International Corpus (CIC)
is a collection of over 1.5 billion words 
of real spoken and written English. The 
texts are stored in a database that can be 
searched to see how English is used. The CIC also
includes the Cambridge Learner Corpus, a unique 
collection of over 35 million words taken from student
exam papers from Cambridge ESOL. It shows real
mistakes students make and highlights the parts of
English which causes problems for students.
www.cambridge.org/corpus

Student’s Book with DVD-ROM
Workbook
Teacher’s Resource Book
Audio CDs
DVD (PAL or NTSC)
Classware DVD-ROM
Testmaker Audio CD/CD-ROM
Web Support: 
www.cambridge.org/elt/englishinmind

Council of Europe level: Cambridge ESOL exams

A1  of E 

A2  KET

B1  PET
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English in Mind
Second edition

Herbert Puchta, Jeff Stranks and Peter Lewis-Jones

Level 3 with Richard Carter

BEGINNER TO ADVANCED 

Курс рекомендований для учнів 8-11 класів спеціалізованих шкіл і 
розрахований на 90-180 годин роботи в класі

Курс складається з шести рівнів і написаний спеціально для під-
літків та чудово відповідає їх інтересам і здібностям. Містить велику 
кількість текстів, які відкривають перед очима учнів всю не осяжну 
картину англомовного світу та надихають їх до подальшого вивчення.
Після кожного модуля Ви знайдете розділ на повторення та 
закріплення матеріалу. Домашні завдання на диску в робочому 
зошиті, Teacher’s Resource Pack з додатковими фотокопіюваль-
ними завданнями та тестами розширюють кількість годин до 180.

Компоненти: книга для учня з CD-ROM, робочий зошит, книга для вчителя, 
аудіо CD для класу, DVD та брошура. Testmaker audio CD/CD-ROM, Classware.

cambridge.org/englishinmind

С П Е Ц І А Л Ь Н А
ЦІНА ДЛЯ ШКІЛ

Мій улюблений курс - це Think. Ідеально 
підібрана комбінація вправ на розвиток 

розмовних навичок, добре закріплюються нові слова 
і грамотне оформлення курсу в цілому.

Вікторія Циганок, Кривий Ріг
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Академічні курсиКурси для молоді та дорослих

English for Academics
In collaboration with British Council

PRE-INTERMEDIATE TO UPPER-INTERMEDIATE 

English for Academics – це комунікативна 
серія підручників для викладачів, студентів 
коледжів, університетів та аспірантів, яким 
потрібно навчатися, працювати, спілкуватися 
англійською.
Націлена на розвиток всіх навичок рівня В1 
та вище, серія із двох підручників English for 
Academics, написана спільно з Британською 
Радою, висвітлює найрізноманітніші ситуації 
від making small talk на конференції до вмін-
ня робити презентації, читати академічні тек-
сти, писати наукові роботи та слухати лекції 
англійською мовою. 

Кожен підручник розрахований на 72 години. 
Модульний принцип побудови підручника 
додає системності в навчанні та може бути 
легко адаптований під навчальні плани уні-
верситетських програм. Окрім цього, викла-

дач може самостійно та вільно будувати 
роботу з курсом, адже матеріал в підручнику 
поділений на 3 модулі, кожен з яких містить 
4 розділи з трьома повноцінними уроками, 
які комплексно розвивають всі комуніка-
тивні навички разомі із новою лексикою та 
functional language. 
Матеріали та завдання в книгах – автентичні 
та фокусуються на потребах цільової ауди-
торії.  Академічний словник в кінці підруч-
ника, lesson follow-ups та module wrapping 
up мають на меті закріпити та консолідувати 
вивчений матеріал. 
До підручника додаються аудіо записи та 
книга для вчителя, які можна безкоштовно 
завантажити онлайн. 

Компоненти: книга для учня, безкоштовна книга 
для вчителя онлайн, безкоштовне аудіо онлайн.

стор. 12-13
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An integrated skills course for EAP

Craig Thaine
Course consultant: Michael McCarthy

Intermediate 

An integrated skills course for EAPAn integrated skills course for EAP

Cambridge
Academic

English

B1+

Thaine, M
cCarthy

B1+ Cambridge Academic English
An integrated skills course for EAP
This three-level course provides students with the academic skills and language needed 
for university study. Aimed at students of all disciplines, the course consists of ten 
integrated skills units that develop academic language and critical thinking skills essential 
in academic contexts. Five lecture skills units provide authentic practice in listening to 
lectures and note-taking. 

The B1+ Intermediate level introduces students to the characteristics of written and spoken 
academic texts. Students are guided towards developing relevant strategies for setting 
study goals and approaching these texts. From asking for help, understanding essay 
questions to planning essay paragraphs and listening for gist and detail, students have a 
wealth of opportunities to practice all core academic skills.

Key features of the course
•  integrated academic skills and authentic academic texts in each main unit

•  ‘Study tips’ and ‘Focus on your subject’ sections to encourage independent learning and 
personalisation

• exercises informed by the Cambridge Academic Corpus

• a list of key academic words, essential for development of academic vocabulary

• dedicated lecture skills units to prepare students for attending lectures in English

The DVD is linked to the lecture skills units. It includes real lectures from the University of 
Cambridge by renowned lecturers in their � elds; student interviews give tips on academic 
life and studies.

The Class Audio CD accompanies the listening and speaking sections and gives students 
focused listening practice and strategies to participate in tutorials and group work.

Additional resources are available online at www.cambridge.org/elt/academicenglish

Course components: 
•  Student’s Book (9780521165198)
•  Teacher’s Book (9780521165259)

•  Class Audio CD (9780521165228)
•  DVD (9780521165280)
• Audio and DVD pack (9781107607132)
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Cambridge English for Scientists is for intermediate 
to upper intermediate level (B1– B2) learners of 
English who need to use English in a scientifi c 
research or study environment. 

This short course (40–60 hours teaching time) 
uses practical tasks to develop the language and 
communication skills needed by student and 
professional scientists from all disciplines. 

Each of the ten units relates to one or more 
case studies based on real published research. 
Practical skills include: 

• applying for research funding

• writing for publication

• presenting and socialising at a conference 

The course can be used in the classroom or 
for self-study and is suitable for scientists 
studying or working in a wide range of scientifi c  
disciplines. The course also includes a glossary  
of useful vocabulary.

Cambridge English for … is a series of short 
courses for different areas of English for 
Specifi c Purposes. Written for professionals 
by professionals they combine the best in ELT 
methodology with real professional practice.

Tamzen Armer (BSc Anatomical Sciences, 
CELTA, DELTA) has professional experience 
as a scientifi c researcher at the Institute of 
Neurology, London and the Christie Hospital, 
Manchester. She currently teaches English at the 
University of Canberra, Australia.

Tamzen Armer
Series Editor: Jeremy Day

a very thorough representation of the basic 
requirement of presenting scientifi c analyses 

Dr Andrew Sugden, Science International

I believe it does an excellent job at portraying 
everyday situations in the lab and I especially 
enjoyed the audioscript, which I think is an 
accurate representation of conversations 
between a student and his/her adviser. 

Daniela Robles, PhD student, Molecular Biology
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Cambridge English for

Scientists
Tamzen Armer

Series Editor: Jeremy Day

For the FREE online Teacher’s Book and photocopiable activities, 
go to www.cambridge.org/elt/englishforscientists 
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An integrated skills course for EAP

Martin Hewings
Course consultant: Michael McCarthy

Upper Intermediate 

An integrated skills course for EAPAn integrated skills course for EAP

Cambridge
Academic

English
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B2

An integrated skills course for EAP
This three-level course provides students with the academic skills and language needed 
for university study. Aimed at students of all disciplines, the course consists of ten 
integrated skills units that develop academic language and critical thinking skills essential 
in academic contexts. Five lecture skills units provide authentic practice in listening to 
lectures and note-taking. 

The B2 Upper Intermediate Student’s Book gives students further practice in academic 
study skills. Students analyse characteristics of written and spoken academic texts, develop 
awareness of academic culture and learn to avoid plagiarism. From essay organisation, 
taking notes, group discussion to writing references and paraphrasing texts, the students 
are presented with a wealth of practice opportunities to enhance all academic skills. 

Course components: 
•  Student’s Book (9780521165204)
•  Teacher’s Book (9780521165266)

•  Class Audio CD (9780521165235)
•  DVD (9780521165297)
• Audio and DVD pack (9781107607149)

Also recommended for use with Cambridge Academic English:

Student’s Book

Key features of the course
•  integrated academic skills and authentic academic texts in each main unit

•  ‘Study tips’ and ‘Focus on your subject’ sections to encourage independent learning and 
personalisation

• exercises informed by the Cambridge Academic Corpus

• a list of key academic words, essential for development of academic vocabulary

• dedicated lecture skills units to prepare students for attending lectures in English

The DVD is linked to the lecture skills units. It includes real lectures from the University of 
Cambridge by renowned lecturers in their � elds; student interviews give tips on academic 
life and studies.

The Class Audio CD accompanies the listening and speaking sections and gives students 
focused listening practice and strategies to participate in tutorials and group work.

Additional resources are available online at www.cambridge.org/elt/academicenglish
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Cambridge English for Scientists is for intermediate 
to upper intermediate level (B1– B2) learners of 
English who need to use English in a scientifi c 
research or study environment. 

This short course (40–60 hours teaching time) 
uses practical tasks to develop the language and 
communication skills needed by student and 
professional scientists from all disciplines. 

Each of the ten units relates to one or more 
case studies based on real published research. 
Practical skills include: 

• applying for research funding

• writing for publication

• presenting and socialising at a conference 

The course can be used in the classroom or 
for self-study and is suitable for scientists 
studying or working in a wide range of scientifi c  
disciplines. The course also includes a glossary  
of useful vocabulary.

Cambridge English for … is a series of short 
courses for different areas of English for 
Specifi c Purposes. Written for professionals 
by professionals they combine the best in ELT 
methodology with real professional practice.

Tamzen Armer (BSc Anatomical Sciences, 
CELTA, DELTA) has professional experience 
as a scientifi c researcher at the Institute of 
Neurology, London and the Christie Hospital, 
Manchester. She currently teaches English at the 
University of Canberra, Australia.

Tamzen Armer
Series Editor: Jeremy Day

a very thorough representation of the basic 
requirement of presenting scientifi c analyses 

Dr Andrew Sugden, Science International

I believe it does an excellent job at portraying 
everyday situations in the lab and I especially 
enjoyed the audioscript, which I think is an 
accurate representation of conversations 
between a student and his/her adviser. 

Daniela Robles, PhD student, Molecular Biology
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An integrated skills course for EAP

Martin Hewings and Craig Thaine
Course consultant: Michael McCarthy

Advanced

An integrated skills course for EAPAn integrated skills course for EAP
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bridge Academ

ic English Student’s Book                            Advanced
C1

An integrated skills course for EAP
This three-level course provides students with the academic skills and language needed 
for university study. Aimed at students of all disciplines, the course consists of ten 
integrated skills units that develop academic language and critical thinking skills essential 
in academic contexts. Five lecture skills units provide authentic practice in listening to 
lectures and note-taking. 

The C1 Advanced Student’s Book consolidates academic study skills. Students’ analytical 
skills are challenged with an increased range of authentic written and spoken academic 
texts. From essay organisation, taking notes, group discussion to writing references and 
paraphrasing texts, the students are presented with a wealth of practice opportunities to 
enhance all academic skills at this level.

Course components: 
•  Student’s Book (9780521165211)
•  Teacher’s Book (9780521165273)

•  Class Audio CD (9780521165242)
•  DVD (9780521165310)
• Audio and DVD pack (9781107607156)

Also recommended for use with Cambridge Academic English:

Student’s Book

Key features of the course
•  integrated academic skills and authentic academic texts in each main unit

•  ‘Study tips’ and ‘Focus on your subject’ sections to encourage independent learning and 
personalisation

• exercises informed by the Cambridge Academic Corpus

• a list of key academic words, essential for development of academic vocabulary

• dedicated lecture skills units to prepare students for attending lectures in English

The DVD is linked to the lecture skills units. It includes real lectures from the University of 
Cambridge by renowned lecturers in their � elds; student interviews give tips on academic 
life and studies.

The Class Audio CD accompanies the listening and speaking sections and gives students 
focused listening practice and strategies to participate in tutorials and group work.

Additional resources are available online at www.cambridge.org/elt/academicenglish
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Cambridge English for Scientists is for intermediate 
to upper intermediate level (B1– B2) learners of 
English who need to use English in a scientifi c 
research or study environment. 

This short course (40–60 hours teaching time) 
uses practical tasks to develop the language and 
communication skills needed by student and 
professional scientists from all disciplines. 

Each of the ten units relates to one or more 
case studies based on real published research. 
Practical skills include: 

• applying for research funding

• writing for publication

• presenting and socialising at a conference 

The course can be used in the classroom or 
for self-study and is suitable for scientists 
studying or working in a wide range of scientifi c  
disciplines. The course also includes a glossary  
of useful vocabulary.

Cambridge English for … is a series of short 
courses for different areas of English for 
Specifi c Purposes. Written for professionals 
by professionals they combine the best in ELT 
methodology with real professional practice.

Tamzen Armer (BSc Anatomical Sciences, 
CELTA, DELTA) has professional experience 
as a scientifi c researcher at the Institute of 
Neurology, London and the Christie Hospital, 
Manchester. She currently teaches English at the 
University of Canberra, Australia.

Tamzen Armer
Series Editor: Jeremy Day

a very thorough representation of the basic 
requirement of presenting scientifi c analyses 

Dr Andrew Sugden, Science International

I believe it does an excellent job at portraying 
everyday situations in the lab and I especially 
enjoyed the audioscript, which I think is an 
accurate representation of conversations 
between a student and his/her adviser. 

Daniela Robles, PhD student, Molecular Biology
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This 1st collection of examination papers for updated Cambridge English: Proficiency, also known as Certificate of 
Proficiency in English (CPE), provides all the exam practice you need. It contains:

• four official examination papers that provide authentic exam practice
• a helpful overview of the Cambridge English: Proficiency exam to familiarise you with its format
• attractive visual material to help you practise for the paired Speaking test
• photocopiable answer sheets so you can practise transferring your answers.

A ‘with answers’ edition, available separately, also includes:

• a clear explanation of marking and grading, illustrated by authentic sample answers
• recording scripts and answer keys
• frameworks to help you prepare for the Speaking test.

Audio CDs containing the recorded material for the Listening paper are also available.
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FOR UPDATED EXAM
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WITHOUT ANSWERS 

1

AUTHENTIC EXAMINATION PAPERS 
FROM CAMBRIDGE ESOL
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ISBN 978-1-107-60953-2

 CEFR level: Cambridge English exam:

C2 Cambridge English: Proficiency (CPE)

C1 Cambridge English: Advanced (CAE)

B2 
Cambridge English: First (FCE)

 Cambridge English: First (FCE) for Schools

B1
Cambridge English: Preliminary (PET)

 Cambridge English: Preliminary (PET) for Schools

A2
Cambridge English: Key (KET)

 Cambridge English: Key (KET) for Schools

C1

Guy Brook-Hart

     Student’s Book 
with answers
     Student’s Book 
withwith
     Student’s Book      Student’s Book w

ith

 CD-RO
M

Advanced
Complete
SECOND EDITION

C
o

m
p

le
te

 A
d

va
n

ced
 

Stud
e

n
t’s B

o
o

k
 w

ith
 an

sw
e

rs
G

uy Brook-H
art

SEC
O

N
D

 ED
IT

IO
N

Student’s Book with answers

Complete First
SECOND EDITION

Dus, volecus estiore cum facea nulpa quiscim ilibus, quia et la 
parumqui blautat isquis ercia cupta diam autestotatem sa num 
fuga. Et rem nias nonem quo millataquid qui volupic idenite mpores 
molupta dolorehent delende lendunti doluptassus et quam, quo 
optas dolupta quossitiur adignia sperum dolessi delenda ipicidia 
nim alician ducipis maio magnihitam quiducipid quiaes aut idia 
venis sunt vendant latis sapient, quunt de prem autem qui consed 
quam qui rernatio temporem esequate sam nobitas intur, te eatiatio. 
Et aut excearcia venet expeliquae ex et eaquo venimusamet 
volupta dolorat iisintur acipis alibuscia consequ undandestet ese 
imaio moditi voleces trumquam ut accat uta que reptur, offi cto 
tatium eum quis dolorepudi consequ atatia nonsequi sequiandit 
vero tet quaturibus illaborio tecaern atquian iatiosaepra cum fugia 
dendeliam hil ime nectur, aut porro excea voluptatem hillorum eum 
abore eaque et fugiant, nulparias utatem quo cones que volorruptat 
explaudit moluptatur soluptasped quatur? Quidem aut in natquam 
velendi tiundigenis aliquamus asitam incti dolo cum solecatur re 
nonseriam vendit minvel inullo.

 CEFR level: Cambridge ESOL exams:

C2 Cambridge English: Proficiency (CPE)

C1 Cambridge English: Advanced (CAE)

B2 
Cambridge English: First (FCE)

 Cambridge English: First (FCE) for Schools

B1
Cambridge English: Preliminary (PET)

 Cambridge English: Preliminary (PET) for Schools

A2
Cambridge English: Key (KET)

 Cambridge English: Key (KET) for Schools

B2 English Profile
 www.englishprofile.org
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Pre-Intermediate to Intermediate

Student’s Book

Business

Pre-intermediate to Intermediate

Student’s Book
Norman Whitby

2nd Edition

BENCHMARK
Business Benchmark Second Edition is the offi cial Cambridge English 
preparation course for BULATS. A pacy, topic-based course with 
comprehensive coverage of language and skills for business, 
it motivates and engages both professionals and students preparing 
for working life.

Key features

• Authentic listening and reading materials, including interviews 
with business people, provide models for up-to-date business 
language.

• Grammar and vocabulary exercises train students to avoid common 
mistakes, identifi ed using Cambridge’s unique collection of real 
exam candidates’ answers, the Cambridge Learner Corpus.

• Grammar workshops provide opportunities to practise grammar in 
relevant business contexts.

• An Exam skills and Exam practice section takes students step by 
step through a complete test, building knowledge and confi dence 
to maximise their score.

• A Writing reference with sample answers and a Writing function 
bank provide enhanced support to develop this key skill.

• A word list provides defi nitions for the core vocabulary from the 
Student’s Book.

A Cambridge English: Business Preliminary (BEC Preliminary) 
Student’s Book is also available.

 CEFR level: Cambridge English exam:

C2 BULATS score: 90–100

C1 BULATS score: 75–89

B2 BULATS score: 60–74

B1 BULATS score: 40–59

A2 BULATS score: 20–39

A1 BULATS score: 10–19

Pre A1 BULATS score: 0–9

Business BENCHMARK 
2nd Edition

Student’s Book

Pre-intermediate to Intermediate

BULATS
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BUSINESS 
PRELIMINARY 5WITH ANSWERS

business english certificate

Official preparation material for Cambridge English: Business Preliminary, 
also known as Business English Certificate (BEC) Preliminary 

CEF B1

BUSINESS 
PRELIMINARY 

WITH ANSWERSbusiness english certificate

AUTHENTIC EXAMINATION PAPERS FROM CAMBRIDGE ESOL   with Audio CD

2
Official preparation material for Cambridge English: Business Preliminary, also known as Business English Certificate (BEC) Preliminary 

BUSINESS 
PRELIMINARY 

WITH ANSWERSbusiness english certificate

AUTHENTIC EXAMINATION PAPERS FROM CAMBRIDGE ESOL   with Audio CD

3
Official preparation material for Cambridge English: Business Preliminary, also known as Business English Certificate (BEC) Preliminary 

ISBN 978 0 521 54451 1 ISBN 978 0 521 67196 5

4
BUSINESS 

PRELIMINARY 
WITH ANSWERSbusiness english certificate

AUTHENTIC EXAMINATION PAPERS FROM CAMBRIDGE ESOL   with Audio CD

Official preparation material for Cambridge English: Business Preliminary, also known as Business English Certificate (BEC) Preliminary 

ISBN 978 0 521 73925 2

BUSINESS PRELIMINARY
business english certificate

                            WITH ANSWERS 5
CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS IS THE ONLY OFFICIAL PUBLISHER OF PAST PAPERS FROM 
CAMBRIDGE ESOL – AN ESSENTIAL PART OF ANY STUDENT’S EXAM PREPARATION.

This 5th collection of examination papers for the Cambridge English: Business Preliminary provides all the   
exam practice you need. It contains:  

• four offi cial examination papers that provide authentic exam practice
• a helpful overview of the Cambridge English: Business Preliminary exam to familiarise you with its format
• photocopiable answer sheets so you can practise transferring your answers
•  answer keys and recording scripts making it ideal for self-study.

An audio CD containing the recorded material for the 
Listening paper is included.

The Cambridge English: Business Preliminary examination  
corresponds to Council of Europe Level B1.

WITH ANSWERS
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Starter Student’s Book

Chris Redston with Gillie Cunningham

face2face SECOND EDITION

face2face

1
2
3
4
5
6

Beginner/
Elementary

Elementary/
Lower-intermediate

Lower-intermediate

Intermediate

Upper-intermediate

Advanced

S Starter/Beginner

A1
A2 KET
B1 PET
B1 PET
B2 FCE
C1 CAE

‘Please don’t go to Glossia,’ says Sara.
‘I must,’ answers Alex. ‘I’m a soldier – it’s my job.’
‘But why are you going there?’ asks Sara.
‘We’re going to stop the fighting,’ says Alex. ‘Lots of people
are dying.’

Cambridge English Readers is an exciting series of original fiction,
specially written for learners of English. Graded into seven levels –
from starter to advanced – the stories in this series provide easy and
enjoyable reading on a wide range of contemporary topics and themes.

Visit the Cambridge English Readers website for free resources,
including a worksheet for this title: www.cambridge.org/elt/readers

Why?
Philip Prowse

Series editor: Philip Prowse Genre: Human Interest

Why?
Philip Prowse

Starter/
Beginner SEnglish Readers

CEF ESOL

Audio recording on 1 CD British English

Total word count: 2,143
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ISBN 978 0 521 73295 6 ISBN 978 0 521 73251 2 ISBN 978 0 521 69373 8

           Second edition is a fully updated and redesigned edition of this best-selling general English course 
for adults and young adults who want to learn quickly and effectively in today’s world. Based on the communicative 
approach, it combines the best in current methodology with innovative new features designed to make learning and 
teaching easier. Vocabulary and grammar are given equal importance and there is a strong focus on listening and 
speaking in social situations. Each double-page lesson is easily teachable off the page with minimal preparation. 

Key features

•  NEW  video presentation material for the double-
page Real World lessons, which focus on the 
functional and social language students need for 
day-to-day life. This video material is available on 
the new Teacher’s DVD. 

•  NEW  Help with Pronunciation sections enable 
students to improve their pronunciation and help 
them to communicate more effectively. 

•  NEW  approach to vocabulary selection, informed 
by the English Vocabulary Profi le, in addition to the 
Cambridge International Corpus and Cambridge 
Learner Corpus. 

•  NEW  design and user-friendly signposting for easy 
navigation.

• Interactive Self-study DVD-ROM, has fully updated 
exercises in all language areas, including video, 
record-and-listen capability, progress check, 
customisable tests and e-Portfolio. 

• Full-page Extra Practice sections for each unit provide 
further controlled practice for all new language. 

• Help with Listening sections help students to 
understand natural spoken English in context. 

• Quick Reviews at the beginning of each lesson gets 
each class off to a lively, student-centred start. 

• The redesigned Language Summary includes all 
new vocabulary, grammar and functional language.

C1 Advanced (CAE)

B2 First (FCE)

B1 +
Preliminary (PET)

B1

A2 Key (KET)

A1 

 CEFR level: Cambridge English exams:

Upper Intermediate

Advanced

Intermediate

Pre-intermediate

Elementary

Starter

face2face

A1 English Profile
 www.englishprofile.org

The face2face  Second edition Starter Student’s Book 
provides XX hours of core teaching material, which can be 
extended to 120 hours with the inclusion of the photocopiable 
resources in the Teacher’s Book (now with Teacher’s DVD).  

face2face Second edition is fully compatible with the 
Common European Framework of Reference for Languages 
(CEFR) and gives students regular opportunities to evaluate  
their progress. 

Visit www.cambridge.org/elt/face2face for more free 
learning resources.

Starter
Student’s Book

Chris Redston with Gillie Cunningham

face2face

SECOND EDITION
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entary Student’s Book

ISBN: 978 0 521 xxxxx x ISBN: 978 0 521 xxxxx x ISBN: 978 0 521 xxxxx x

Elementary
Student’s Book

Chris Redston & Gillie Cunningham

face2face

SECOND EDITION

Student’s Book

DVD-ROM

DVD-ROM

A1–A2

face2face is a general English course for adults and young adults who want to learn
to communicate quickly and effectively in today’s world. Based on the communicative approach,
it combines the best in current methodology with special new features designed to make learning
and teaching easier.Vocabulary and grammar are given equal importance and there is a strong focus
on listening and speaking in social situations.

face2face is fully compatible with The Common European Framework of Reference for Languages and 
gives students regular opportunities to evaluate their progress. face2face Elementary reviews A1 and 
takes students to the end of A2.

The Student’s Book provides approximately 80 hours of core teaching material, which can be extended
to 120 hours with the inclusion of the photocopiable resources and extra ideas in the Teacher’s Book.
Each self-contained double-page lesson is easily teachable off the page with minimal preparation.

Elementary Student’s Book

Chris Redston & Gillie Cunningham

face2face

Key features
� Free fully-interactive CD-ROM/Audio CD with 
exercises in all language areas, including video, 
games, recording capability, progress chart and 
customised tests. There is also a selection of 
material from the Real World lessons which can 
be listened to on normal CD players.

� Innovative Help with Listening sections help 
students to understand natural spoken English in 
context.

� Double-page Real World lessons focus on the 
functional and social language students need for 
day-to-day life.

� The interactive Language Summary includes all 
new vocabulary, grammar and functional language.

� Strong emphasis on reviewing and recycling in 
every unit, including Quick Reviews at the beginning 
of each lesson.

� Vocabulary selection informed by the Cambridge 
International Corpus and the Cambridge Learner 
Corpus.CEF levels chart TBC

Redston & Cunningham
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  Pre-interm
ediate Student’s Book

ISBN: 978 0 521 xxxxx x ISBN: 978 0 521 xxxxx x ISBN: 978 0 521 xxxxx x

DVD-ROM

Pre-intermediate
Student’s Book

Chris Redston & Gillie Cunningham

face2face

SECOND EDITION

Student’s Book

DVD-ROM

B1

face2face is a general English course for adults and young adults who want to learn
to communicate quickly and effectively in today’s world. Based on the communicative approach,
it combines the best in current methodology with special new features designed to make learning
and teaching easier.Vocabulary and grammar are given equal importance and there is a strong focus
on listening and speaking in social situations.

face2face is fully compatible with The Common European Framework of Reference for Languages and 
gives students regular opportunities to evaluate their progress. face2face Elementary reviews A1 and 
takes students to the end of A2.

The Student’s Book provides approximately 80 hours of core teaching material, which can be extended
to 120 hours with the inclusion of the photocopiable resources and extra ideas in the Teacher’s Book.
Each self-contained double-page lesson is easily teachable off the page with minimal preparation.

Pre-intermediate Student’s Book

Chris Redston & Gillie Cunningham

face2face

Key features
� Free fully-interactive CD-ROM/Audio CD with 
exercises in all language areas, including video, 
games, recording capability, progress chart and 
customised tests. There is also a selection of 
material from the Real World lessons which can 
be listened to on normal CD players.

� Innovative Help with Listening sections help 
students to understand natural spoken English in 
context.

� Double-page Real World lessons focus on the 
functional and social language students need for 
day-to-day life.

� The interactive Language Summary includes all 
new vocabulary, grammar and functional language.

� Strong emphasis on reviewing and recycling in 
every unit, including Quick Reviews at the beginning 
of each lesson.

� Vocabulary selection informed by the Cambridge 
International Corpus and the Cambridge Learner 
Corpus.CEF levels chart TBC

Starter B
Combo with DVD-ROMs

Adrian Doff & Nick Robinson

A1CEF
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English Unlimited is a goals-based course for adults, which prepares 
learners to use English independently for global communication.

 Real life
 every step of the way

•  With practical CEF goals at the 
core of the course, every part 
of every unit contributes to 
achieving purposeful, real life 
objectives. 

•  Includes language that’s natural
and dependable – guaranteed 
by the Cambridge International 
Corpus and cross-referenced to 
the English Profi le programme.

•  Authentic audio right from the 
start builds learners’ ability to 
understand the natural English 
of international speakers.

 Coursebook     
  

•  The Starter Coursebook 
provides approximately 60 core 
teaching hours, extendable to 
90 hours using the range of 
extra material in the Teacher’s 
Pack with DVD-ROM.

•  Encouraging learner autonomy, 
the e-Portfolio DVD-ROM 
enables learners to build a 
portfolio of their work, creating 
a real ‘can do’ record of their 
progress. It also features 
reference and vocabulary 
testing tools.

 Self-study Pack

•  The e-Portfolio combines with 
the Self-study Pack DVD-ROM, 
integrating over 200 
interactive activities, 
pronunciation support, audio 
and video. It also provides 
extra ‘Explore Writing’ tasks 
to build on work done in class, 
a complete ‘Explore Reading’ 
syllabus, ‘Over to you’ exercises 
allowing you to personalise 
your language practice and 
customisable ‘Quickcheck’ 
tests to monitor progress.

 Building 
 global relationships

•  Across Cultures sections 
develop learners’ intercultural 
competence as a ‘fi fth skill’, 
leading to more sensitive and 
more effective communication.

•  Ideal for mixed and single 
nationality groups, with topics 
and activities to inspire 
learners worldwide.

•  Explore sections provide the 
extra ingredients for enhancing 
communicative ability – from 
further development of 
speaking skills to independent 
learning strategies.

Starter B
Combo with DVD-ROMs
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VD-ROMs

 Coursebook    

Adrian Doff & Nick Robinson

www.englishprofile.org

CEF A1CEF A1  Starter

 A2  Elementary

 B1  Pre-intermediate

 B1+  Intermediate

 B2  Upper Intermediate

 C1  Advanced

ISBN 978 0 521 67543 7

System requirements

• Windows XP or Vista 
 (1 GHz processor or better)
• Mac PowerPC OSX 10.4.11 or 10.5.4 
 (1 GHz G4 processor or better)
• Mac Intel OSX 10.4.11 or 10.5.4 
 (1.83 GHz processor or better)
• minimum 512 MB RAM 
 (1 GB recommended)
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Pre-intermediate
Coursebook

Alex Tilbury, Theresa Clementson,
Leslie Anne Hendra & David Rea
Course consultant: Adrian Doff

B1CEF

English Unlimited is a goals-based course for adults, which prepares 
learners to use English independently for global communication.

 Real life 
 every step of the way

•  With practical CEF goals at the 
core of the course, every part 
of every unit contributes to 
achieving purposeful, real life 
objectives. 

•  Includes language that’s 
natural and dependable – 
guaranteed by the Cambridge 
International Corpus and 
cross-referenced to the English 
Profi le programme.

•  Authentic audio right from the 
start builds learners’ ability to 
understand the natural English 
of international speakers.

 Meeting      
 fl exible needs

•  Encouraging learner autonomy, 
the e-Portfolio DVD-ROM 
enables learners to build a 
portfolio of their work, creating 
a real ‘can do’ record of their 
progress. It also features 
reference and vocabulary 
testing tools.

•  The e-Portfolio combines  
with the Self-study Pack  
DVD-ROM, integrating 
interactive practice, 
pronunciation support,  
audio and video.

•  The Pre-intermediate 
Coursebook provides 80 
to 90 core teaching hours, 
extendable to 120 hours using 
the range of extra material in 
the Teacher’s Pack with   
DVD-ROM.

 Building 
 global relationships

•  Across Cultures sections 
develop learners’ intercultural 
competence as a ‘fi fth skill’, 
leading to more sensitive and 
more effective communication.

•  Ideal for mixed and single 
nationality groups, with 
topics and activities to inspire 
learners worldwide.

•  Explore sections provide the 
extra ingredients for enhancing 
communicative ability – from 
further development of 
speaking skills to independent 
learning strategies.

  

Alex Tilbury, Theresa Clementson,
Leslie Anne Hendra & David Rea
Course consultant: Adrian Doff

wi
th 

e-P
ort

folio
 DVD-ROM

Pre-intermediate
Coursebook with e-Portfolio DVD-ROM

For Windows and Mac

The Cambridge International Corpus (CIC)
is a collection of over 1.5 billion words 
of real spoken and written English. The 
texts are stored in a database that can be 
searched to see how English is used. The CIC also
includes the Cambridge Learner Corpus, a unique 
collection of over 35 million words taken from student
exam papers from Cambridge ESOL. It shows real
mistakes students make and highlights the parts of
English which causes problems for students.
www.cambridge.org/corpus

www.englishprofile.org

CEF B1 A1  Starter

 A2  Elementary

 B1  Pre-intermediate

 B1+  Intermediate

 B2  Upper Intermediate

 C1  Advanced

CEF

System requirements

• Windows XP or Vista 
 (1 GHz processor or better)
• Mac PowerPC OSX 10.4.11 or 10.5.4 
 (1 GHz G4 processor or better)
• Mac Intel OSX 10.4.11 or 10.5.4 
 (1.83 GHz processor or better)
• minimum 512 MB RAM 
 (1 GB recommended)
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ЗАГАЛЬНА АНГЛІЙСЬКА:

ПІДГОТОВКА ДО ІСПИТІВ:

ДІЛОВА АНГЛІЙСЬКА:

АКАДЕМІЧНА АНГЛІЙСЬКА:

СПЕЦІАЛІЗОВАНА АНГЛІЙСЬКА:

ТА САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ МОВИ молоддю й дорослими 

ДЛЯ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ, МОВНИХ КУРСІВ 

Starter B
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ISBN 978-1-107-68385-3
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English Unlimited is a goals-based course for adults, which prepares 
learners to use English independently for global communication.

 Real life
 every step of the way

•  With practical CEF goals at the 
core of the course, every part 
of every unit contributes to 
achieving purposeful, real life 
objectives. 

•  Includes language that’s natural
and dependable – guaranteed 
by the Cambridge International 
Corpus and cross-referenced to 
the English Profi le programme.

•  Authentic audio right from the 
start builds learners’ ability to 
understand the natural English 
of international speakers.

 Coursebook     
  

•  The Starter Coursebook 
provides approximately 60 core 
teaching hours, extendable to 
90 hours using the range of 
extra material in the Teacher’s 
Pack with DVD-ROM.

•  Encouraging learner autonomy, 
the e-Portfolio DVD-ROM 
enables learners to build a 
portfolio of their work, creating 
a real ‘can do’ record of their 
progress. It also features 
reference and vocabulary 
testing tools.

 Self-study Pack

•  The e-Portfolio combines with 
the Self-study Pack DVD-ROM, 
integrating over 200 
interactive activities, 
pronunciation support, audio 
and video. It also provides 
extra ‘Explore Writing’ tasks 
to build on work done in class, 
a complete ‘Explore Reading’ 
syllabus, ‘Over to you’ exercises 
allowing you to personalise 
your language practice and 
customisable ‘Quickcheck’ 
tests to monitor progress.

 Building 
 global relationships

•  Across Cultures sections 
develop learners’ intercultural 
competence as a ‘fi fth skill’, 
leading to more sensitive and 
more effective communication.

•  Ideal for mixed and single 
nationality groups, with topics 
and activities to inspire 
learners worldwide.

•  Explore sections provide the 
extra ingredients for enhancing 
communicative ability – from 
further development of 
speaking skills to independent 
learning strategies.

Starter B
Combo with DVD-ROMs
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VD-ROMs

 Coursebook    

Adrian Doff & Nick Robinson

www.englishprofile.org

CEF A1CEF A1  Starter

 A2  Elementary

 B1  Pre-intermediate

 B1+  Intermediate

 B2  Upper Intermediate

 C1  Advanced

ISBN 978 0 521 67543 7

System requirements

• Windows XP or Vista 
 (1 GHz processor or better)
• Mac PowerPC OSX 10.4.11 or 10.5.4 
 (1 GHz G4 processor or better)
• Mac Intel OSX 10.4.11 or 10.5.4 
 (1.83 GHz processor or better)
• minimum 512 MB RAM 
 (1 GB recommended)
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Elementary
Student’s Book

Chris Redston & Gillie Cunningham

face2face

SECOND EDITION

Student’s Book

DVD-ROM

DVD-ROM

A1–A2

face2face is a general English course for adults and young adults who want to learn
to communicate quickly and effectively in today’s world. Based on the communicative approach,
it combines the best in current methodology with special new features designed to make learning
and teaching easier.Vocabulary and grammar are given equal importance and there is a strong focus
on listening and speaking in social situations.

face2face is fully compatible with The Common European Framework of Reference for Languages and 
gives students regular opportunities to evaluate their progress. face2face Elementary reviews A1 and 
takes students to the end of A2.

The Student’s Book provides approximately 80 hours of core teaching material, which can be extended
to 120 hours with the inclusion of the photocopiable resources and extra ideas in the Teacher’s Book.
Each self-contained double-page lesson is easily teachable off the page with minimal preparation.

Elementary Student’s Book

Chris Redston & Gillie Cunningham

face2face

Key features
� Free fully-interactive CD-ROM/Audio CD with 
exercises in all language areas, including video, 
games, recording capability, progress chart and 
customised tests. There is also a selection of 
material from the Real World lessons which can 
be listened to on normal CD players.

� Innovative Help with Listening sections help 
students to understand natural spoken English in 
context.

� Double-page Real World lessons focus on the 
functional and social language students need for 
day-to-day life.

� The interactive Language Summary includes all 
new vocabulary, grammar and functional language.

� Strong emphasis on reviewing and recycling in 
every unit, including Quick Reviews at the beginning 
of each lesson.

� Vocabulary selection informed by the Cambridge 
International Corpus and the Cambridge Learner 
Corpus.CEF levels chart TBC

Starter Student’s Book

Chris Redston with Gillie Cunningham

face2face SECOND EDITION

face2face
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‘Please don’t go to Glossia,’ says Sara.
‘I must,’ answers Alex. ‘I’m a soldier – it’s my job.’
‘But why are you going there?’ asks Sara.
‘We’re going to stop the fighting,’ says Alex. ‘Lots of people
are dying.’

Cambridge English Readers is an exciting series of original fiction,
specially written for learners of English. Graded into seven levels –
from starter to advanced – the stories in this series provide easy and
enjoyable reading on a wide range of contemporary topics and themes.

Visit the Cambridge English Readers website for free resources,
including a worksheet for this title: www.cambridge.org/elt/readers

Why?
Philip Prowse

Series editor: Philip Prowse Genre: Human Interest
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           Second edition is a fully updated and redesigned edition of this best-selling general English course 
for adults and young adults who want to learn quickly and effectively in today’s world. Based on the communicative 
approach, it combines the best in current methodology with innovative new features designed to make learning and 
teaching easier. Vocabulary and grammar are given equal importance and there is a strong focus on listening and 
speaking in social situations. Each double-page lesson is easily teachable off the page with minimal preparation. 

Key features

•  NEW  video presentation material for the double-
page Real World lessons, which focus on the 
functional and social language students need for 
day-to-day life. This video material is available on 
the new Teacher’s DVD. 

•  NEW  Help with Pronunciation sections enable 
students to improve their pronunciation and help 
them to communicate more effectively. 

•  NEW  approach to vocabulary selection, informed 
by the English Vocabulary Profi le, in addition to the 
Cambridge International Corpus and Cambridge 
Learner Corpus. 

•  NEW  design and user-friendly signposting for easy 
navigation.

• Interactive Self-study DVD-ROM, has fully updated 
exercises in all language areas, including video, 
record-and-listen capability, progress check, 
customisable tests and e-Portfolio. 

• Full-page Extra Practice sections for each unit provide 
further controlled practice for all new language. 

• Help with Listening sections help students to 
understand natural spoken English in context. 

• Quick Reviews at the beginning of each lesson gets 
each class off to a lively, student-centred start. 

• The redesigned Language Summary includes all 
new vocabulary, grammar and functional language.

C1 Advanced (CAE)

B2 First (FCE)

B1 +
Preliminary (PET)

B1

A2 Key (KET)

A1 

 CEFR level: Cambridge English exams:

Upper Intermediate

Advanced

Intermediate

Pre-intermediate

Elementary

Starter

face2face

A1 English Profile
 www.englishprofile.org

The face2face  Second edition Starter Student’s Book 
provides XX hours of core teaching material, which can be 
extended to 120 hours with the inclusion of the photocopiable 
resources in the Teacher’s Book (now with Teacher’s DVD).  

face2face Second edition is fully compatible with the 
Common European Framework of Reference for Languages 
(CEFR) and gives students regular opportunities to evaluate  
their progress. 

Visit www.cambridge.org/elt/face2face for more free 
learning resources.
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English Unlimited
Theresa Clementson, Leslie Anne Hendra, David 
Rea, Alex Tilbury, Adrian Doff and Ben Goldstein, 
Course consultant: Adrian Doff

STARTER TO ADVANCED 

Курс розрахований на 80–90 годин класної 
роботи, може бути розширений до 120 годин  
завдяки додатковим завданням, які знахо-
дяться на диску

Складається з 6 рівнів. English Unlimited готує 
студентів до використання англійської для 
спілкування зі світом, розвиває впевненість 
в своїх знаннях. Використовуючи матеріали 
Cambridge English Corpus та програми English 
Profile, курс розвиває здатність спілкування з 
представниками різних країн. Через залучен-
ня до обговорення тем глобального значення, 
різноманітних видів діяльності, що приділя-
ють велику увагу міжкультурній компетенції, 
English Unlimited справді допомагає учням 
стати більш ефективними співрозмовниками.
Self-Study Pack (зошит з DVD-ROM) включає 
200 додаткових інтерактивних видів діяльності:
 відеоматеріали з інтерв’ю реальних 
людей;
 анімаційні кліпи, які практикують говоріння 
в щоденних ситуаціях;
 додаткові завдання "Explore Writing", 
"Explore Reading";
 тести "Quick Check", спрямовані на конт роль 
та перевірку знань учнів.
e-Portfolio в підручнику допоможе студен-
там тримати під контролем власне навчання,  
а також містить картки зі словами та додат-
кову підтримку. Teacher’s Pack з DVD-ROM  
з великою кількістю додаткових завдань  
та різноманітними тестами, що відповідають 
Європейським мовним стандартам (CEF),  
а також Assessment Programme (програ-
ма, яка контролює та оцінює знання учнів), 
відео курсами і розділом "Writing Essentials" –  
все це розвиває та удосконалює комунікатив-
ні навички учнів.

Компоненти: підручник з e-Portfolio, Self-
Study Pack (зошит з DVD-ROM), Teacher’s Pack  
(Teacher’s Book with DVD-ROM), аудіо CD для класу, 
Classware.

cambridge.org/englishunlimited

face2face
Second edition

Chris Redston and Gillie Cunningham 

STARTER TO ADVANCED

Друге видання бестселера для дорослих 
та молоді. Чудове рішення для викладачів, 
які хочуть, аби їх студенти спілкувалися 
впевнено

face2face Second Edition – це гнучкий курс 
загальної англійської, інформований 
Cambridge English Corpus та English Vocabulary 
Profile, що гарантує вивчення мови в повній 
відповідності до Загальноєвропейської 
шкали. Більш того, курс, дійсно, навчає сту-
дентів краще розуміти мовлення на слух 
завдяки особливій увазі до елементів роз-
мовної англійської, які часто так важко зрозу-
міти. Курс також вчить студентів формувати 
думку перед висловлюванням, таким чином 
вдосконалюючи не лише навички вільного 
говоріння, а й правильності мови.
Покращені риси:
 ретельно структуровані уроки, що допо-
магають досягти швидкого та правильного 
говоріння;

 нові відеоуроки Real World в кожному 
розділі;
 безкоштовний інтерактивний DVD-ROM з 
абсолютно новими відеоматеріалами, ігра-
ми, таблицями та вправами;
 інноваційний підхід до розвитку навичок 
аудіювання;
 нова секція "Extra Practice" на цілу сторін-
ку до кожного розділу;
 "Quick Reviews" – повторення на початку 
кожного уроку – жвавий, особистісно-орієн-
тований початок заняття; 
 покращений розділ "Language Summary" 
містить всі нові слова, граматику та звороти.

Компоненти: книга для студента з DVD-ROM, робо-
чий зошит з ключами і без, книга для вчителя з 
DVD, аудіо CD для класу, Testmaker CD-ROM, аудіо 
CD, Classware.

cambridge.org/face2face2

Cambridge English 
Empower
Adrian Doff, Craig Thaine, Herbert Puchta,  
Jeff Stranks, Peter Lewis-Jones

STARTER TO ADVANCED

Новий інноваційний курс для молоді 
та дорослих, розрахований на 80-120 
годин, має унікальну систему оцінювання 
від екзаменаційного департаменту 
Кембриджського університету
Курс пропонує унікальне поєднання прива-
бливого матеріалу та надійної системи оці-
нювання, а персоналізована практика онлайн 
допоможе студентам швидко досягнути від-
чутного прогресу.
Інтригуючі зображення та тексти, зацікавлять 
студентів, спонукатимуть їх до ефективного 
спілкування, а DVD матеріал додасть уро-
кам реалістичності та допоможе підвищити 
мотивацію. 
У розробці курсу використовувалися резуль-
тати дослідницької програми English Profile 
(відповідна CEFR), а аналіз того, як англій-
ська використовується її носіями (Cambridge 
English Corpus), надасть вам впевненості, що 
ви викладаєте, справді, сучасну мову. 
Курс складався за унікальною системою оці-
нювання, орієнтованою на навчання (Learning 
Oriented Assessment), що дає студентам 
можливість персоналізовано оцінити свої 
досягнення під час вивчення кожного розді-
лу завдяки спеціальному проміжному тесту, 
адже LMS (Learning Management System) 
автоматично вираховує для кожного учня 
об’єм персоналізованої практики, необхідний 
для засвоєння пройденого матеріалу.   
Всі тести для курсу написані експертами екза-
менаційного департаменту Кембриджського 
університету (Cambridge English Language 
Assessment), що гарантує їх високу якість та 
надійність. Для вчителя розроблені безкоштов-
ні онлайн-тренінги на платформі Cambridge 
Learning Management System. (Деталі можна 
переглянути за посиланням cambridge.org/
onlinetraining).

Компоненти: підручник з оцінюванням, додатковою 
практикою та робочим зошитом онлайн, підручник, 
робочий зошит з відповідями (аудіо та відео до 
зошиту безкоштовно онлайн), робочий зошит без 
відповідей (аудіо та відео до зошиту безкоштовно 
онлайн), книга для вчителя, аудіо для класу, DVD 
для класу, Presentation Plus.

cambridge.org/empower
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Storyfun for Starters, Movers and Flyers
Second edition

Karen Saxby

BEGINNER TO ELEMENTARY 

Нова серія підручників, що базується на ілюстрованих історіях, 
рекомендована для підготовки до Кембриджських тестів 
Cambridge English: Young Learners
Друге видання Storyfun складається з 6-ти рівнів із двома книгами для 
іспиту. Кожна книга містить вісім текстів для читання з ілюстраціями та 
подальшими завданнями. Кожен рівень розрахований на 15-30 годин. 
Відтепер курс доступний із Home Fun Booklet. Книга для вчителя міс-
тить аудіо записи всіх історій і завдання на прослуховування. В ній 
також є чіткі пояснення щодо виконання завдань, додаткові фотокопі-
ювальні матеріали, граматичний і лексичний довідники.

Компоненти: книга для учня з додатковою практикою онлайн, книга для учня 
з додатковою практикою онлайн і буклетом Home fun booklet, книга для 
вчителя з аудіо.

cambridge.org/exams

Compact
Sue Elliot, Amanda Thomas, Barbara Thomas, Laura Matthews,  
Peter May, Emma Heyderman with Frances Treloar

ELEMENTARY TO ADVANCED

Новий курс для підготовки до Кембриджських іспитів, розрахований на 
50-60 годин

Цей новий короткий та цілеспрямований курс для підготовки до 
Кембриджських іспитів, розроблений для того, щоб покращити резуль-
тати учнів на іспиті. Він фокусується на ретельному повторенні мови та 
інтенсивній екзаменаційній  практиці.

Вправи на граматику та лексику спираються на інформацію від 
Cambridge English Corpus та English Profile, таким чином, гарантуючи, 
що мова підручників є природною, автентичною, сучасною, та відпо-
відає зазначеним рівням та іспитам.

Кожний курс містить два практичні тести з аудіо, а CD-ROM пропонує 
інтерактивну практику з граматики та лексики, включаючи інтенсивну 
екзаменаційну практику.
Видання for Schools містять захоплюючі теми, орієнтовані на під-
літковий вік, які можна використовувати як основу для додаткових 
міжпредметних уроків / вправ (CLIL).

cambridge.org/exams

Compact Key for Schools
Компоненти: книга для учня без відповідей з CD-ROM, книга для вчителя, аудіо 
CD, робочий зошит без відповідей з аудіо CD, набір для учня (книга для учня без 
відповідей з CD-ROM, робочий зошит без відповідей з аудіо CD), Presentation Plus.

Compact Preliminary for Schools
Компоненти: книга для учня без відповідей з CD-ROM, книга для вчителя, аудіо 
CD, робочий зошит без відповідей з аудіо CD, набір для учня (книга для учня без 
відповідей з CD-ROM, робочий зошит без відповідей з аудіо CD), Presentation Plus.

Compact First for Schools
Компоненти: книга для учня без відповідей з CD-ROM, книга для вчителя, аудіо 
CD, робочий зошит без відповідей з аудіо CD, набір для учня (книга для учня без 
відповідей з CD-ROM, робочий зошит без відповідей з аудіо CD), Presentation Plus.

Compact First 
Компоненти: книга для учня без відповідей з CD-ROM, книга для учня з відповідями 
з CD-ROM, книга для вчителя, аудіо CD, робочий зошит без відповідей з аудіо CD, 
робочий зошит з відповідями з аудіо CD, набір для учня (книга для учня з відпо-
відями з CD-ROM та аудіо CD), набір для учня (книга для учня без відповідей з 
CD-ROM, робочий зошит без відповідей з аудіо CD), Presentation Plus.

Compact Advanced 
Компоненти: книга для учня без відповідей з CD-ROM, книга для учня з відпо-
відями з CD-ROM, книга для вчителя, аудіо CD, робочий зошит без відповідей 
з аудіо CD, робочий зошит з відповідями з аудіо CD, набір для учня (книга для 
учня з відповідями з CD-ROM та аудіо CD), Presentation Plus.

Home Fun Booklet 1-6 
Додатковий безкоштовний компонент до Fun for 
4th edition та Storyfun 2nd edition будує місток 
між школою та домом, надає більше практичних 
завдань та всю необхідну практику лексики і 
граматики для молодших учнів.

Fun for Starters, Movers and Flyers 
Fourth edition

Anne Robinson and Karen Saxby

BEGINNER TO ELEMENTARY 

Оновлене та розширене відповідно до екзаменів Cambridge English: 
Young Learnrs (YLE) в 2018 році видання рекомендоване для 
підготовки до іспитів
Складається з 3-х рівнів. Забезпечує учнів повною підготовкою до 
екзаменів Starters, Movers і Flyers.
Різноманітні завдання відповідають екзаменаційним питанням, які охоплю-
ють всі розділи з лексики і граматики, що включені в реальні тести. Сучасний 
Teacher’s Book містить копіювальні матеріали та тести.
Підтримується веб-сайтом worldoffun.cambridge.org, на якому можна зна-
йти додаткові матеріали: книга для учня з додатковою практикою онлайн 
та аудіо, буклетом Home fun booklet,  книга для вчителя з аудіо, аудіо CD.

Компоненти: буклетом Home fun booklet, додатковою практикою онлайн та 
аудіо, книга для учня з додатковою практикою онлайн та аудіо, книга для вчи-
теля з аудіо, аудіо CD.

cambridge.org/exams

Study Writing    
Second edition

Liz Hamp-Lyons and Ben Heasley

UPPER-INTERMEDIATE TO PROFICIENCY 

Study Writing призначений для студентів, 
яким необхідно практикуватися у писемному 
мовленні та навчитися писати есе, проекти, 
дослідницькі статті та дисертації.

Study Reading   
Second edition

Eric Glendinning and Beverly Holmström

INTERMEDIATE TO ADVANCED 

Це видання містить автентичні тексти з під-
ручників, довідників та навчальних посібників.

Study Speaking  
Second edition

Kenneth Anderson, Joan Maclean  
and Tony Lynch

UPPER-INTERMEDIATE TO ADVANCED 

Курс для студентів, яким необхідно спілкува-
тися щодо своєї наукової роботи.

Study Listening  
Second edition

Tony Lynch

INTERMEDIATE TO ADVANCED 

Курс базується на прослуховуванні лекцій та 
розвиває навички швидкого занотовування.

Study Skills in English  
Second edition

Michael J. Wallace

UPPER-INTERMEDIATE TO ADVANCED 

Повний курс, що охоплює читання та письмо 
академічних текстів, занотовування, підготовку 
до іспитів, дослідження та участь у дискусіях.

Study Tasks in English  

Mary Waters and Alan Waters

INTERMEDIATE TO ADVANCED 

Курс дозволяє студентам розвивати навич-
ки, необхідні для вивчення англійської мови.

Компоненти: книга.

Study
Ця серія навчає основним навичкам та вмінням, що необхідні 
студентам для ефективної взаємодії в академічному середовищі

An integrated skills course for EAP

Martin Hewings and Craig Thaine
Course consultant: Michael McCarthy

Advanced

An integrated skills course for EAPAn integrated skills course for EAP
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An integrated skills course for EAP
This three-level course provides students with the academic skills and language needed 
for university study. Aimed at students of all disciplines, the course consists of ten 
integrated skills units that develop academic language and critical thinking skills essential 
in academic contexts. Five lecture skills units provide authentic practice in listening to 
lectures and note-taking. 

The C1 Advanced Student’s Book consolidates academic study skills. Students’ analytical 
skills are challenged with an increased range of authentic written and spoken academic 
texts. From essay organisation, taking notes, group discussion to writing references and 
paraphrasing texts, the students are presented with a wealth of practice opportunities to 
enhance all academic skills at this level.

Course components: 
•  Student’s Book (9780521165211)
•  Teacher’s Book (9780521165273)

•  Class Audio CD (9780521165242)
•  DVD (9780521165310)
• Audio and DVD pack (9781107607156)

Also recommended for use with Cambridge Academic English:

Student’s Book

Key features of the course
•  integrated academic skills and authentic academic texts in each main unit

•  ‘Study tips’ and ‘Focus on your subject’ sections to encourage independent learning and 
personalisation

• exercises informed by the Cambridge Academic Corpus

• a list of key academic words, essential for development of academic vocabulary

• dedicated lecture skills units to prepare students for attending lectures in English

The DVD is linked to the lecture skills units. It includes real lectures from the University of 
Cambridge by renowned lecturers in their � elds; student interviews give tips on academic 
life and studies.

The Class Audio CD accompanies the listening and speaking sections and gives students 
focused listening practice and strategies to participate in tutorials and group work.

Additional resources are available online at www.cambridge.org/elt/academicenglish

Professional English
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Cambridge English for Scientists is for intermediate 
to upper intermediate level (B1– B2) learners of 
English who need to use English in a scientifi c 
research or study environment. 

This short course (40–60 hours teaching time) 
uses practical tasks to develop the language and 
communication skills needed by student and 
professional scientists from all disciplines. 

Each of the ten units relates to one or more 
case studies based on real published research. 
Practical skills include: 

• applying for research funding

• writing for publication

• presenting and socialising at a conference 

The course can be used in the classroom or 
for self-study and is suitable for scientists 
studying or working in a wide range of scientifi c  
disciplines. The course also includes a glossary  
of useful vocabulary.

Cambridge English for … is a series of short 
courses for different areas of English for 
Specifi c Purposes. Written for professionals 
by professionals they combine the best in ELT 
methodology with real professional practice.

Tamzen Armer (BSc Anatomical Sciences, 
CELTA, DELTA) has professional experience 
as a scientifi c researcher at the Institute of 
Neurology, London and the Christie Hospital, 
Manchester. She currently teaches English at the 
University of Canberra, Australia.

Tamzen Armer
Series Editor: Jeremy Day

a very thorough representation of the basic 
requirement of presenting scientifi c analyses 

Dr Andrew Sugden, Science International

I believe it does an excellent job at portraying 
everyday situations in the lab and I especially 
enjoyed the audioscript, which I think is an 
accurate representation of conversations 
between a student and his/her adviser. 

Daniela Robles, PhD student, Molecular Biology
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Cambridge English for

Scientists
Tamzen Armer

Series Editor: Jeremy Day

For the FREE online Teacher’s Book and photocopiable activities, 
go to www.cambridge.org/elt/englishforscientists 
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An integrated skills course for EAP

Martin Hewings
Course consultant: Michael McCarthy

Upper Intermediate 

An integrated skills course for EAPAn integrated skills course for EAP

Cambridge
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An integrated skills course for EAP
This three-level course provides students with the academic skills and language needed 
for university study. Aimed at students of all disciplines, the course consists of ten 
integrated skills units that develop academic language and critical thinking skills essential 
in academic contexts. Five lecture skills units provide authentic practice in listening to 
lectures and note-taking. 

The B2 Upper Intermediate Student’s Book gives students further practice in academic 
study skills. Students analyse characteristics of written and spoken academic texts, develop 
awareness of academic culture and learn to avoid plagiarism. From essay organisation, 
taking notes, group discussion to writing references and paraphrasing texts, the students 
are presented with a wealth of practice opportunities to enhance all academic skills. 

Course components: 
•  Student’s Book (9780521165204)
•  Teacher’s Book (9780521165266)

•  Class Audio CD (9780521165235)
•  DVD (9780521165297)
• Audio and DVD pack (9781107607149)

Also recommended for use with Cambridge Academic English:

Student’s Book

Key features of the course
•  integrated academic skills and authentic academic texts in each main unit

•  ‘Study tips’ and ‘Focus on your subject’ sections to encourage independent learning and 
personalisation

• exercises informed by the Cambridge Academic Corpus

• a list of key academic words, essential for development of academic vocabulary

• dedicated lecture skills units to prepare students for attending lectures in English

The DVD is linked to the lecture skills units. It includes real lectures from the University of 
Cambridge by renowned lecturers in their � elds; student interviews give tips on academic 
life and studies.

The Class Audio CD accompanies the listening and speaking sections and gives students 
focused listening practice and strategies to participate in tutorials and group work.

Additional resources are available online at www.cambridge.org/elt/academicenglish
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Cambridge English for Scientists is for intermediate 
to upper intermediate level (B1– B2) learners of 
English who need to use English in a scientifi c 
research or study environment. 

This short course (40–60 hours teaching time) 
uses practical tasks to develop the language and 
communication skills needed by student and 
professional scientists from all disciplines. 

Each of the ten units relates to one or more 
case studies based on real published research. 
Practical skills include: 

• applying for research funding

• writing for publication

• presenting and socialising at a conference 

The course can be used in the classroom or 
for self-study and is suitable for scientists 
studying or working in a wide range of scientifi c  
disciplines. The course also includes a glossary  
of useful vocabulary.

Cambridge English for … is a series of short 
courses for different areas of English for 
Specifi c Purposes. Written for professionals 
by professionals they combine the best in ELT 
methodology with real professional practice.

Tamzen Armer (BSc Anatomical Sciences, 
CELTA, DELTA) has professional experience 
as a scientifi c researcher at the Institute of 
Neurology, London and the Christie Hospital, 
Manchester. She currently teaches English at the 
University of Canberra, Australia.

Tamzen Armer
Series Editor: Jeremy Day

a very thorough representation of the basic 
requirement of presenting scientifi c analyses 

Dr Andrew Sugden, Science International

I believe it does an excellent job at portraying 
everyday situations in the lab and I especially 
enjoyed the audioscript, which I think is an 
accurate representation of conversations 
between a student and his/her adviser. 

Daniela Robles, PhD student, Molecular Biology
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An integrated skills course for EAP

Craig Thaine
Course consultant: Michael McCarthy

Intermediate 

An integrated skills course for EAPAn integrated skills course for EAP

Cambridge
Academic

English

B1+

Thaine, M
cCarthy

B1+ Cambridge Academic English
An integrated skills course for EAP
This three-level course provides students with the academic skills and language needed 
for university study. Aimed at students of all disciplines, the course consists of ten 
integrated skills units that develop academic language and critical thinking skills essential 
in academic contexts. Five lecture skills units provide authentic practice in listening to 
lectures and note-taking. 

The B1+ Intermediate level introduces students to the characteristics of written and spoken 
academic texts. Students are guided towards developing relevant strategies for setting 
study goals and approaching these texts. From asking for help, understanding essay 
questions to planning essay paragraphs and listening for gist and detail, students have a 
wealth of opportunities to practice all core academic skills.

Key features of the course
•  integrated academic skills and authentic academic texts in each main unit

•  ‘Study tips’ and ‘Focus on your subject’ sections to encourage independent learning and 
personalisation

• exercises informed by the Cambridge Academic Corpus

• a list of key academic words, essential for development of academic vocabulary

• dedicated lecture skills units to prepare students for attending lectures in English

The DVD is linked to the lecture skills units. It includes real lectures from the University of 
Cambridge by renowned lecturers in their � elds; student interviews give tips on academic 
life and studies.

The Class Audio CD accompanies the listening and speaking sections and gives students 
focused listening practice and strategies to participate in tutorials and group work.

Additional resources are available online at www.cambridge.org/elt/academicenglish

Course components: 
•  Student’s Book (9780521165198)
•  Teacher’s Book (9780521165259)

•  Class Audio CD (9780521165228)
•  DVD (9780521165280)
• Audio and DVD pack (9781107607132)
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Cambridge English for Scientists is for intermediate 
to upper intermediate level (B1– B2) learners of 
English who need to use English in a scientifi c 
research or study environment. 

This short course (40–60 hours teaching time) 
uses practical tasks to develop the language and 
communication skills needed by student and 
professional scientists from all disciplines. 

Each of the ten units relates to one or more 
case studies based on real published research. 
Practical skills include: 

• applying for research funding

• writing for publication

• presenting and socialising at a conference 

The course can be used in the classroom or 
for self-study and is suitable for scientists 
studying or working in a wide range of scientifi c  
disciplines. The course also includes a glossary  
of useful vocabulary.

Cambridge English for … is a series of short 
courses for different areas of English for 
Specifi c Purposes. Written for professionals 
by professionals they combine the best in ELT 
methodology with real professional practice.

Tamzen Armer (BSc Anatomical Sciences, 
CELTA, DELTA) has professional experience 
as a scientifi c researcher at the Institute of 
Neurology, London and the Christie Hospital, 
Manchester. She currently teaches English at the 
University of Canberra, Australia.

Tamzen Armer
Series Editor: Jeremy Day

a very thorough representation of the basic 
requirement of presenting scientifi c analyses 

Dr Andrew Sugden, Science International

I believe it does an excellent job at portraying 
everyday situations in the lab and I especially 
enjoyed the audioscript, which I think is an 
accurate representation of conversations 
between a student and his/her adviser. 

Daniela Robles, PhD student, Molecular Biology
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Cambridge Academic English
Martin Hewings, Craig Thaine 
Course consultant: Michael McCarthy

INTERMEDIATE TO ADVANCED

Unlock
Stephanie Dimond-Bayir, Lewis Lansford, Richard O’Neill, Sabina 
Ostrowska, Chris Sowton, Carolyn Westbrook and Nicholas White

ELEMENTARY TO UPPER-INTERMEDIATE

Курс академічної англійської мови, розрахований на 60-90 годин 
класної роботи
Unlock вдало комбінує відео від Discovery EducationTM, які наводять на 
роздуми та стимулюють мислення, з ретельно підібраними вправами та 
оригінальним підходом до навчання критичному мисленню. Посібник 
допомагає студентам розвинути академічні та мовні навички, які забез-
печать успіх у навчанні. Для вчителів також доступні тренінги по роботі 
з курсом на платформі Cambridge Learning Management System.

Cекції Listen and Watch побудовані на захоплюючому відео матеріалі 
від Discovery EducationTM, що мотивує студентів та покращує їх пам'ять. 
Лексичний запас посібника базується на дослідженнях Cambridge 
Academic Corpus, English Profile та Coxhead's Academic Wordlist – 
гарантія того, що студенти вивчають слова та вирази, які їм будуть 
необхідні при навчанні, а також є автентичними та відповідають зазна-
ченому рівню.

Компоненти: книга для учня з онлайн робочим зошитом, книга для вчителя з DVD, 
Presentation Plus.

cambridge.org/unlock

Інтегрований курс академічної англійської мови, розрахований на 120-140 
годин на рівень
Трирівневий курс, створений спеціально для студентів вищих навчальних 
закладів, розвиває навички академічної мови та критичне мислення, що 
необхідні для успішного навчання в університеті на різних факультетах.
Переваги курсу:
 курс містить реальні лекції викладачів Кембриджського університету на 
DVD, інтерв’ю студентів, автентичні академічні тексти;
 лексичний матеріал побудований на базі Cambridge Academic Corpus 
та Academic Word List;
 секції "Study Tips" розвивають навички самостійного навчання та 
групової роботи;

 гнучка структура курсу дозволяє модульне використання кожного 
розділу;
 персональний підхід до навчання, завдяки "Focus on your subject". 

Книга для вчителя містить поради по використанню книги для студентів, 
відповіді, включаючи приклади до письмових завдань, фотокопіювальні 
матеріали та лекційні слайди для подальшого дослідження тем.
На веб-сайті cambridge.org/academicenglish інтерв'ю з автором, PDF 
зразки з підручників та відео лекцій.

Компоненти: книга для учня, книга для вчителя, аудіо CD, DVD.

cambridge.org/elt/lectures 
cambridge.org/academicenglish
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Кембриджські іспити Кембриджські іспити

Objective
Annette Capel, Wendy Sharp, Louise Hashemi, Barbara Thomas,  
Felicity O’Dell, Annie Broadhead, Peter Sunderland,  
Erica Whettem, Susan Kingsley, Michael Black

ELEMENTARY TO ADVANCED 
KEY, FIRST, ADVANCED – 70-90 ГОДИН

Популярний та ефективний курс з підготовки до екзаменів Cambridge English
Серія Objective – це легкий у використанні курс, що пропонує систематичну та 
ретельну підготовку до всіх іспитів екзаменаційного департаменту Кембриджського 
університету, з повним урахуванням усіх видів
мовленнєвої діяльності.

cambridge.org/exams

Objective Key Second edition
Компоненти: книга для учня без відповідей з CD-ROM, книга для учня з відповідями з 
CD-ROM, книга для вчителя з додатковими ресурсами та аудіо CD/CD-ROM, аудіо CD, 
робочий зошит без відповідей, робочий зошит з відповідями, набір для самонавчання 
(книга для учня з відповідями з CD-ROM та аудіо CD), набір ‘For Schools’ без відпо-
відей (книга для учня та Schools Practice Test Booklet), For Schools Practice Test Booklet 
з відповідями та аудіо CD, Presentation Plus.

Objective PET Second edition
Компоненти: книга для учня без відповідей з CD-ROM, книга для учня з відповідями 
з CD-ROM, книга для вчителя, аудіо CD, робочий зошит без відповідей з аудіо CD, 
робочий зошит з відповідями з аудіо CD, набір для самонавчання (книга для учня з 
відповідями з CD-ROM та аудіо CD), набір ‘For Schools’ без відповідей (книга для учня 
та PET for schools Practice Test Booklet), PET for Schools Practice Test Booklet з відповід-
ями та аудіо CD, PET for Schools Practice Test Booklet без відповідей, Presentation Plus.

Objective IELTS Third edition
Компоненти: книга для учня без відповідей з CD-ROM, книга для учня з відповідями з 
CD-ROM, книга для вчителя з додатковими ресурсами та аудіо CD/CD-ROM, робочий 
зошит без відповідей з аудіо CD, робочий зошит з відповідями з аудіо CD.

Objective First Fourth edition
Компоненти: книга для учня без відповідей з CD-ROM, книга для учня з відповід-
ями з CD-ROM, книга для вчителя з додатковими ресурсами та аудіо CD/CD-ROM, 
робочий зошит без відповідей з аудіо CD, робочий зошит з відповідями з аудіо 
CD, набір для самонавчання (книга для учня з відповідями з CD-ROM та аудіо 
CD), набір для учня (книга для учня без відповідей з CD-ROM, робочий зошит без 
відповідей з аудіо CD), Presentation Plus.

Objective Advanced Fourth edition
Компоненти: книга для учня без відповідей з CD-ROM, книга для учня з відпо-
відями з CD-ROM, книга для вчителя з додатковими ресурсами та аудіо CD/
CD-ROM, робочий зошит без відповідей з аудіо CD, робочий зошит з відпо-
відями з аудіо CD, набір для самонавчання (книга для учня з відповідями з 
CD-ROM та аудіо CD), Presentation Plus.

Objective Proficiency Second edition
Компоненти: книга для учня без відповідей з завантажуваним програмним забезпе-
ченням, книга для учня з відповідями з завантажуваним програмним забезпеченням, 
книга для вчителя, аудіо CD, робочий зошит без відповідей з аудіо CD, робочий зошит 
з відповідями з аудіо CD, набір для самонавчання (книга для учня з відповідями з 
завантажуваним програмним забезпеченням та аудіо CD), Presentation Plus.
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Objective 
Profi ciency
Student’s Book 
with answers

Annette Capel   Wendy Sharp Second Edition

C2

O
bjective Profi ciency Student’s B

ook w
ith answ

ers  
  Second Edition  

  C
apel and Sharp

Objective Profi ciency Second Edition is offi cial preparation for the revised Cambridge 
English: Profi ciency exam, also known as Certifi cate of Profi ciency in English (CPE). It has 
been fully updated in line with the revised exam.

A variety of challenging, lively topics provide thorough training in exam skills and high-level 
language development. Each unit contains three double-page lessons ensuring fl exibility, 
even pacing and progress. This stimulating material is also suitable for high-level students 
keen to improve their general English.  

Key features of Objective Profi ciency:

 Interactive software, downloadable with purchase of the Student’s 
Book, provides extra practice of exam skills, grammar and vocabulary.

 Regular Corpus spots, informed by Cambridge’s unique collection of 
exam candidates’ answers, the Cambridge Learner Corpus, tackle areas 
that Profi ciency students still fi nd challenging.

 Vocabulary sections, Phrase spots and Idiom spots informed by the 
English Vocabulary Profi le ensure that students focus on useful, 
up-to-date language at C2 level.

 Regular Exam Folders provide systematic exam preparation and 
practice, covering each paper of the revised exam in detail. 

 Writing Folders every two units give extensive practice in writing skills 
and exam technique.

 A Grammar Folder provides easy reference material with plenty of 
explanations and examples.

 The answer key provides clear explanations and includes highlighted 
recording scripts and useful cultural background information.

C2 English Profile
 www.englishprofile.org

 CEFR level: Cambridge English exam:

C2 Cambridge English: Proficiency (CPE)

C1 Cambridge English: Advanced (CAE)

B2 
Cambridge English: First (FCE)

 Cambridge English: First (FCE) for Schools

B1
Cambridge English: Preliminary (PET)

 Cambridge English: Preliminary (PET) for Schools

A2
Cambridge English: Key (KET)

 Cambridge English: Key (KET) for Schools

Software system requirements

Windows XP, Vista and 7
Mac OS X 10.5, 10.6 and 10.7
200MB free hard disk space

For revised exam from March 2013

ISBN 978 1 107 69504 7 ISBN 978 1 107 61677 6 ISBN 978 0 521 60683 7

Exam Booster
CAROLINE CHAPMAN, HELEN CHILTON, SHEILA DIGNEN, MARK FOUNTAIN, FRANCES 
TRELOAR AND SUSAN WHITE

PRE-INTERMEDIATE TO UPPER-INTERMEDIATE 

Нова серія посібників підготує учнів як до ЗНО, так і до Кембриджських 
іспитів – KET, PET, FCE. Її можна використовувати як додаткову практику 
під час загального курсу. Завдання спрямовані на відпрацювання нави-
чок, потрібних при складанні іспитів. До завдань є ефективні поради, як 
їх виконувати і як уникати поширених помилок.

Компоненти: посібник з відповідями та аудіо онлайн, посібник без відповідей 
та аудіо онлайн 

cambridge.org/exams

 NEW 

PET, PROFECIENCY – 90-120 ГОДИН 
IELTS – 80-120 ГОДИН

Exam Booster
KATERYNA PROTSENKO, CHRIS REESE

INTERMEDIATE TO UPPER-INTERMEDIATE 

Підготовка до Зовнішнього незалежного оцінювання. Революційний 
посібник з підготовки до ЗНО, розроблений компанією Лінгвіст спільно 
із Кембриджським університетом на основі потреб випускників і 
викладачів.

Матеріал згруповано за тематикою та видами завдань формату іспиту ЗНО. 
Відповідно до опитування вчителів англійської мови, проведеного в Україні 
навесні 2016 року, особливу увагу приділено використанню мови і письму.
Посібник складається із 3-ьох секцій: Reading, Use of English і Writing. 
Завдання екзаменаційного формату в кожній секції мають тематичний 
розподіл, що створює логічну структуру посібника, легку для викорис-
тання як для вчителя, так і для самостійного опрацювання старшоклас-
никами. Від 40 до 50 годин матеріалу, який можна інтегрувати в урок, 
або й побудувати цілий урок на основі того чи іншого розділу.

Exam Booster. Підготовка до ЗНО. Listening – брошура, розроблена 
спеціально під формат завдань ЗНО в частині аудіювання.

Посібник складається з 9 розділів, поділених на 3 секції. Кожна секція 
відповідає типам завдань з аудіювання, представленим в екзаменацій-
ному форматі ЗНО. Кожен юніт спрямований на збалансований розви-
ток усіх мовних навичок з основним фокусом на аудіювання.

Компоненти: посібник, брошура з аудіювання, аудіо CD, аудіо онлайн, ключі до 
завдань онлайн 

linguist.ua/exambooster

 NEW 

Complete

Guy Brook-Hart, David McKeegan,  
Emma Heyderman, Peter May,  
Simon Haines, Vanessa Jakeman

ELEMENTARY TO ADVANCED 
KEY FOR SCHOOLS – 80-120 ГОДИН 

PET – 70-120 ГОДИН 

FIRST, FIRST FOR SCHOOLS, ADVANCED – 90-120 ГОДИН 

IELTS – 50-70 ГОДИН

Популярний та ефективний курс з підготовки до екзаменів Cambridge English

Ця серія рекомендована для системної та ретельної підготовки до 
іспитів Cambridge English та IELTS з повним урахуванням всіх видів 
мовленнєвої діяльності. Тематика кожного розділу, граматичний та 
лексичний матеріал повністю відповідають програмі Кембриджських 
екзаменів, що в свою чергу гарантує успіх на іспиті. 
Книга для учня має повний автентичний тест від Cambridge English 
Language Assessment.
Інтерактивний CD-ROM в книзі для учня дозволяє додатково тренува-
тися в своєму власному темпі. А книга для вчителя забезпечує учнів 
та вчителя додатковими ксерокопіювальними завданнями, включа-
ючи тести.
Сomplete Key for Schools, PET та First for Schools мають дозволи Міністерства 
освіти і науки України на використання в навчальних закладах.

cambridge.org/exams

Complete Key for Schools
David McKeegan

ELEMENTARY

Компоненти: книга для учня без відповідей з CD-ROM, книга для учня з відпо-
відями з CD-ROM, книга для вчителя, аудіо CD, робочий зошит без відповідей 
з аудіо CD, робочий зошит з відповідями з аудіо CD, набір для учня (книга 
для учня без відповідей з CD-ROM, робочий зошит без відповідей з аудіо CD), 
Presentation Plus.

Complete PET
Emma Heyderman and Peter May

INTERMEDIATE

Компоненти: книга для учня без відповідей з CD-ROM, книга для учня з відпо-
відями з CD-ROM, книга для вчителя, аудіо CD, робочий зошит без відповідей 
з аудіо CD, робочий зошит з відповідями з аудіо CD, набір для самонавчання 
(книга для учня з відповідями з CD-ROM та аудіо CD), Presentation Plus.

Complete First
Guy Brook-Hart

UPPER-INTERMEDIATE

Компоненти: книга для учня без відповідей з CD-ROM, книга для учня з відпо-
відями з CD-ROM, книга для вчителя, аудіо CD, робочий зошит без відповідей 
з аудіо CD, робочий зошит з відповідями з аудіо CD, набір для учня (книга 
для учня без відповідей з CD-ROM та робочий зошит без відповідей аудіо CD), 
набір для самонавчання (книга для учня з відповідями з CD-ROM та аудіо CD), 
Presentation Plus.

Complete First for Schools
Guy Brook-Hart

UPPER-INTERMEDIATE

Компоненти: книга для учня без відповідей з CD-ROM, книга для учня з відпо-
відями з CD-ROM, книга для вчителя, аудіо CD, робочий зошит без відповідей 
з аудіо CD, робочий зошит з відповідями з аудіо CD, набір для учня (книга для 
учня без відповідей з CD-ROM та робочий зошит без відповідей з аудіо CD), 
Presentation Plus.

Complete Advanced
Guy Brook-Hart and Simon Haines

ADVANCED

Компоненти: книга для учня без відповідей з CD-ROM, книга для учня з відпо-
відями з CD-ROM, книга для вчителя, аудіо CD, робочий зошит без відповідей 
з аудіо CD, робочий зошит з відповідями з аудіо CD, набір для самонавчання 
(книга для учня з відповідями з CD-ROM та аудіо CD), Presentation Plus.

Complete IELTS
Guy Brook-Hart and Vanessa Jakeman

PRE-INTERMEDIATE - INTERMEDIATE / BANDS 4-5 
UPPER-INTERMEDIATE / BANDS 5-6,5 
ADVANCED / BANDS 6,5-7,5

Компоненти: книга для учня без відповідей з CD-ROM, книга для учня з відпо-
відями з CD-ROM, книга для вчителя, аудіо CD, робочий зошит без відповідей 
з аудіо CD, робочий зошит з відповідями з аудіо CD, набір для самонавчання 
(книга для учня з відповідями з CD-ROM та аудіо CD).
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Student’s Book with answers

Complete First
SECOND EDITION

Dus, volecus estiore cum facea nulpa quiscim ilibus, quia et la 
parumqui blautat isquis ercia cupta diam autestotatem sa num 
fuga. Et rem nias nonem quo millataquid qui volupic idenite mpores 
molupta dolorehent delende lendunti doluptassus et quam, quo 
optas dolupta quossitiur adignia sperum dolessi delenda ipicidia 
nim alician ducipis maio magnihitam quiducipid quiaes aut idia 
venis sunt vendant latis sapient, quunt de prem autem qui consed 
quam qui rernatio temporem esequate sam nobitas intur, te eatiatio. 
Et aut excearcia venet expeliquae ex et eaquo venimusamet 
volupta dolorat iisintur acipis alibuscia consequ undandestet ese 
imaio moditi voleces trumquam ut accat uta que reptur, offi cto 
tatium eum quis dolorepudi consequ atatia nonsequi sequiandit 
vero tet quaturibus illaborio tecaern atquian iatiosaepra cum fugia 
dendeliam hil ime nectur, aut porro excea voluptatem hillorum eum 
abore eaque et fugiant, nulparias utatem quo cones que volorruptat 
explaudit moluptatur soluptasped quatur? Quidem aut in natquam 
velendi tiundigenis aliquamus asitam incti dolo cum solecatur re 
nonseriam vendit minvel inullo.

 CEFR level: Cambridge ESOL exams:

C2 Cambridge English: Proficiency (CPE)

C1 Cambridge English: Advanced (CAE)

B2 
Cambridge English: First (FCE)

 Cambridge English: First (FCE) for Schools

B1
Cambridge English: Preliminary (PET)

 Cambridge English: Preliminary (PET) for Schools

A2
Cambridge English: Key (KET)

 Cambridge English: Key (KET) for Schools

B2 English Profile
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Student’s Book with answers
Emma Heyderman and Peter May
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Complete PET is a brand new course for the PET exam. It combines the very best in contemporary classroom 
practice with stimulating topics aimed at teenagers and young adults. The course covers every part of the 
PET exam in detail providing preparation, practice, information and advice to ensure that students are fully 
prepared for every part of the exam.

Informed by Cambridge’s unique searchable database of real exam scripts, the Cambridge Learner Corpus*, 
and providing an offi cial PET past exam paper from Cambridge ESOL, Complete PET is the most authentic 
PET exam preparation course available.

Complete PET Student’s Book with answers:
• contains 12 topic-based units. Each unit covers one part of each PET paper
•  includes exercises targeting common PET candidate problem areas, using data from the Cambridge 

Learner Corpus
• includes an offi cial past exam paper supplied by Cambridge ESOL
•  the CD-ROM (for Windows XP and Vista) contains additional practice not in the Student’s Book, including skills, 

grammar, vocabulary and pronunciation
•  the Writing and Speaking reference sections provide extra guidance for the Writing and Speaking papers
• contains a comprehensive Grammar reference section
• contains an answer key and recording scripts.

Other components of this course:
• Student’s Book without answers with CD-ROM • Class Audio CDs
• Student’s Book Pack • Workbook without answers with Audio CD
• Teacher’s Book • Workbook with answers with Audio CD

* Find out more about the Cambridge Learner Corpus at www.cambridge.org/corpus

 CEFR level: Cambridge ESOL exams:

C2 Cambridge English: Proficiency (CPE)

C1 Cambridge English: Advanced (CAE)

B2 
Cambridge English: First (FCE)

 Cambridge English: First (FCE) for Schools

B1
Cambridge English: Preliminary (PET)

 Cambridge English: Preliminary (PET) for Schools

A2
Cambridge English: Key (KET)

 Cambridge English: Key (KET) for Schools
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Complete Key for Schools is an offi cial preparation course for Cambridge English: 
Key for Schools. It combines the very best in contemporary classroom practice with 
engaging topics aimed at younger students. The information, practice and advice 
contained in the course ensure that they are fully prepared for all parts of the test, 
with strategies and skills to maximise their score.

Informed by Cambridge’s unique searchable database of real exam papers, the 
Cambridge English Corpus, Complete Key for Schools includes examples and 
exercises which tackle common problem areas at this level, making it the most 
authoritative Key for Schools preparation course available. 

Complete Key for Schools Student’s Book with answers features:

•  14 topic-based units, providing language input and practice for one part of   
each exam paper.

•  a complete practice test, familiarising students with the exam and offering    
guidance in how to approach each task.

• regular ‘Exam information’ boxes which explain the requirements of exam tasks.
• grammar and vocabulary exercises which train students to avoid common     
 exam mistakes 
• a Vocabulary and grammar review every two units for regular      
 progress tracking
• a Grammar reference with further explanations and practice
• a CD-ROM with grammar and vocabulary exercises for motivating,      
 fl exible study
• full answer key and recording scripts for the listening material.

Other components of this course:

•  Student’s Book without answers with CD-ROM
•  Teacher’s Book
•  Class Audio CDs
•  Workbook without answers with Audio CD
•  Workbook with answers with Audio CD
•  Student’s Pack

Student’s Book with answers
David McKeegan
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  with CD-ROM

ISBN: 978 1 107 60313 4 ISBN: 978 0 521 13238 1 

 CEFR level: Cambridge English exam:

C2  Cambridge English: Proficiency (CPE)

C1 Cambridge English: Advanced (CAE)

B2 
Cambridge English: First (FCE)

 Cambridge English: First (FCE) for Schools

B1
 Cambridge English: Preliminary (PET)

 Cambridge English: Preliminary (PET) for Schools

A2
Cambridge English: Key (KET)

 Cambridge English: Key (KET) for Schools
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Guy Brook-Hart
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Complete First
SECOND EDITION

Dus, volecus estiore cum facea nulpa quiscim ilibus, quia et la 
parumqui blautat isquis ercia cupta diam autestotatem sa num 
fuga. Et rem nias nonem quo millataquid qui volupic idenite mpores 
molupta dolorehent delende lendunti doluptassus et quam, quo 
optas dolupta quossitiur adignia sperum dolessi delenda ipicidia 
nim alician ducipis maio magnihitam quiducipid quiaes aut idia 
venis sunt vendant latis sapient, quunt de prem autem qui consed 
quam qui rernatio temporem esequate sam nobitas intur, te eatiatio. 
Et aut excearcia venet expeliquae ex et eaquo venimusamet 
volupta dolorat iisintur acipis alibuscia consequ undandestet ese 
imaio moditi voleces trumquam ut accat uta que reptur, offi cto 
tatium eum quis dolorepudi consequ atatia nonsequi sequiandit 
vero tet quaturibus illaborio tecaern atquian iatiosaepra cum fugia 
dendeliam hil ime nectur, aut porro excea voluptatem hillorum eum 
abore eaque et fugiant, nulparias utatem quo cones que volorruptat 
explaudit moluptatur soluptasped quatur? Quidem aut in natquam 
velendi tiundigenis aliquamus asitam incti dolo cum solecatur re 
nonseriam vendit minvel inullo.

 CEFR level: Cambridge ESOL exams:

C2 Cambridge English: Proficiency (CPE)

C1 Cambridge English: Advanced (CAE)

B2 
Cambridge English: First (FCE)

 Cambridge English: First (FCE) for Schools

B1
Cambridge English: Preliminary (PET)

 Cambridge English: Preliminary (PET) for Schools

A2
Cambridge English: Key (KET)

 Cambridge English: Key (KET) for Schools
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Student’s Book with answers

Complete First
SECOND EDITION

Dus, volecus estiore cum facea nulpa quiscim ilibus, quia et la 
parumqui blautat isquis ercia cupta diam autestotatem sa num 
fuga. Et rem nias nonem quo millataquid qui volupic idenite mpores 
molupta dolorehent delende lendunti doluptassus et quam, quo 
optas dolupta quossitiur adignia sperum dolessi delenda ipicidia 
nim alician ducipis maio magnihitam quiducipid quiaes aut idia 
venis sunt vendant latis sapient, quunt de prem autem qui consed 
quam qui rernatio temporem esequate sam nobitas intur, te eatiatio. 
Et aut excearcia venet expeliquae ex et eaquo venimusamet 
volupta dolorat iisintur acipis alibuscia consequ undandestet ese 
imaio moditi voleces trumquam ut accat uta que reptur, offi cto 
tatium eum quis dolorepudi consequ atatia nonsequi sequiandit 
vero tet quaturibus illaborio tecaern atquian iatiosaepra cum fugia 
dendeliam hil ime nectur, aut porro excea voluptatem hillorum eum 
abore eaque et fugiant, nulparias utatem quo cones que volorruptat 
explaudit moluptatur soluptasped quatur? Quidem aut in natquam 
velendi tiundigenis aliquamus asitam incti dolo cum solecatur re 
nonseriam vendit minvel inullo.

 CEFR level: Cambridge ESOL exams:

C2 Cambridge English: Proficiency (CPE)

C1 Cambridge English: Advanced (CAE)

B2 
Cambridge English: First (FCE)

 Cambridge English: First (FCE) for Schools

B1
Cambridge English: Preliminary (PET)

 Cambridge English: Preliminary (PET) for Schools

A2
Cambridge English: Key (KET)

 Cambridge English: Key (KET) for Schools
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Cambridge English Tests are the only reliable 
resources to be used in preparation to all 

Cambridge English Exams starting from YLE and ending 
with Proficiency.  
These collections of tests are the past papers of the real 
tests once taken by Cambridge English candidates. I use 
them widely within final steps of preparation to the exams 
in order to gain students’ confidence before they go to 
take their Cambridge English exams of all levels.

Анна Міляєва, Одеса   
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Cambridge Preparation for 
the TOEFL® Test
Fourth edition

Jolene Gear and Robert Gear

INTERMEDIATE TO ADVANCED

Призначений як для вдосконалення знань англійської, так і для 
підготовки до екзамену TOEFL Test
В цьому курсі застосований комплексний підхід, що відтворює побудову 
тесту TOEFL іВТ. 
Книга містить Diagnostic Test для перевірки знань учнів та секцію "Building 
Supporting Skills", за допомогою якої учні удосконалюють вимову, лексику, 
граматику та усне мовлення. Курс ідеально підходить як для використання 
в класі з групою студентів, так і для самостійної підготовки до екзамену.
Student’s Book містить більше ніж 200 вправ з відповідями для розви-
тку усіх навичок, необхідних для складання цього екзамену, тести для 
визначення рівня знань та опис стратегій, які можна використовувати 
при складанні тесту TOEFL.
До посібника входить CD-ROM, на якому містяться додаткові тести в електро-
нному форматі, які повністю відтворюють онлайн версію тесту TOEFL.

Копмоненти: підручник з практичними тестами онлайн, аудіо CD, комплект (під-
ручник з практичним тестами онлайн і аудіо CD).

cambridge.org/toefl

New Insight into
Короткий та ефективний курс з підготовки до 
екзаменів Cambridge English: Preliminary та IELTS
Може використовуватись самостійно, для занять 
з вчителем і домашньої роботи. Розрахований 
на 50 годин. Крім основних розділів, включає 
граматичний довідник з поясненнями, прикла-
дами і вправами, а також різноманітні додаткові 
завдання для класної і домашньої роботи.

Компоненти: книга для учня (з відповідями та без), 
аудіо CD.

New Insight 
into IELTS
Vanessa Jakeman and Clare 
McDowell

INTERMEDIATE/UPPER-INTERMEDIATE 
TO ADVANCED BAND 6.0

Компоненти: книга для учня з відповідями, аудіо 
CD, робочий зошит з відповідям, аудіо CD до 
робочого зошита, набір для самонавчання (книга 
для учня з відповідями та аудіо CD).

Insight into 
PET
Helen Naylor and Clare 
McDowel, Vanessa Jakeman

INTERMEDIATE

Компоненти: книга для учня, книга для учня з 
відповідями, аудіо CD, робочий зошит з відпо-
відям з аудіо CD.

The Official Cambridge  
Guide to IELTS
Pauline Cullen, Amanda French  
and Vanessa Jakeman

ELEMENTARY TO ADVANCED

Новий посібник з підготовки до найпопулярнішого тесту IELTS, 
підходить для студентів з різним стартовим рівнем знань
The Official Cambridge Guide to IELTS – це єдиний чіткий та конкретний 
путівник з підготовки до тесту IELTS від його творців. Найретельніша та 
найнадійніша підготовка до екзамену, який змінює життя, що включає 
в себе розвиток мовленнєвих вмінь та мовних навичок, фокусується на 
стратегіях складання тесту, щоб допомогти кандидатам досягти макси-
мальних результатів.
Даний посібник включає тренування як до академічного, так і до загального 
модулів. Всі вправи базуються на дослідженні результатів тестів реальних 
кандидатів, аби унеможливити повторення тих самих помилок.
Вісім практичних тестів гарантують розуміння кандидатами формату 
IELTS, аби вони могли бути впевненими під час тестування. Цьому також 
сприяють відеозаписи частини Speaking з різними кандидатами.

Компоненти: підручник з відповідями та DVD-ROM.

  

Cambridge Grammar 
and Vocabulary
PRE-INTERMEDIATE – PROFICIENCY

Посібники з лексики та граматики дозво-
ляють відпрацювати весь мовний матеріал, 
необхідний для успішного складання екза-
менів Cambridge English та IELTS. Містять 
приклади екзаменаційних завдань з читання, 
письма та слухання.

Компоненти: підручник без відповідей, підручник з 
відповідями та аудіо.

Common Mistakes…  
and how to avoid them 
ELEMENTARY TO PROFICIENCY

Ці оптимальні за ціною книжки висвітлюють 
реальні помилки, що студенти допускають при 
складанні іспитів на різних рівнях, та поради, 
як їх уникнути. В кінці книг є відповіді до 
завдань та контрольних тестів.

Компоненти: посібник, посібник з Testbank.

• • • Debra Powell• • • Debra Powell

Common
mistakesat

… and how to avoid them

Common mistakesat 
CAE

… and how to avoid them

How can you avoid the most common mistakes students
make at CAE? Based on analysis of over 6,000 exam papers,
this book looks at real errors made by learners in the exam
and explains how to make sure you get it right.

Highlights common mistakes students make and 
explains how to avoid them.

Includes CAE-style exercises to familiarise students 
with the format of the exam.

Monitors progress through regular tests.

Debra Pow
ell

CAE
The Cambridge Learner Corpus (CLC)  
is a unique collection of over 60,000  
exam papers from Cambridge ESOL.  
It shows real mistakes students make  
and highlights the parts of English which cause  
problems for learners. The CLC has been developed  
by Cambridge University Press with University of  
Cambridge ESOL Examinations to help in writing  
materials for learners of English.
www.cambridge.org/corpus

97
80

52
16

03
77

5 
PO

W
EL

L:
Co

m
m

on
 M

is
ta

ke
s 

at
 C

AE
. C

ov
er

   
C 

M
 Y

 K

9780521603775cvr_9780521603775cvr  12/11/2010  13:01  Page 1

Debra Powell

Official preparation material for Cambridge English: Advanced, 
also known as Certificate in Advanced English (CAE) 

IELTS Life Skills
BEGINNER TO INTERMEDIATE

IELTS Life Skills – це новий екзамен для 
людей, якім потрібно підтвердити рівень 
навичок говоріння та слухання на рівні А1 або 
В1 за CEFR. 
Головні особливості:
• кожна книга для учня містить 4 повні тести 
(з відповідями) для практики навичок відпо-
відного рівня;
• тести ілюстровані фотографіями «екзаме-
наторів» та «кандидатів» для того, щоби показати студентам, що 
відбувається в кожній частині тесту;
• на початку книги наводиться інформація з основними рекомен-
даціями для вчителя як краще оцінювати та готувати студентів;
• включає основні моделі та приклади відповідей для розмовної 
частини тесту, завдання для практики та поради для кандидатів;
• ідеально підходить для роботи з групами в класі.

Компоненти: книга для учня з відповідями та аудіо онлайн, аудіо CD.

Mindset for IELTS
Курс розроблений Cambridge University Press спільно із Cambridge English 
Language Assessment – організацією, що створює IELTS, – якнайкраще 
підходить для підготовки до іспиту

PRE-INTERMEDIATE TO PROFICIENCY

GREG ARCHER, JOANNA KOSTA, LUCY PASSMORE, JISHAN UDDIN, SUSAN HUTCHISON, CLAIRE 
WIJAYATILAKE, PETER CROSTHWAITE, NATASHA DE SOUZA, MARC LOEWENTHAL

Mindset for IELTS – це 60-90 годин екзаменаційної підготовки, адаптованої до потреб 
студентів. Розділи – тематично спрямовані. Кожен з них розвиває всі навички по 
черзі. Онлайн-модуль University Skills надасть студентам упевненості при вступі в 
університети за кордоном. Вправи кожного юніту з мовлення, письма, слухання, 
граматики і лексики підтримуються онлайн.
Книга для вчителя допоможе почуватися в класі більш впевнено, дасть чіткі 
вказівки щодо проведення тестування. Вправи, тестові завдання, глосарій 
термінів IELTS та додаткова практика логічно пов'язані. Аудіо контент можна 
завантажити, використовуючи код на внутрішній стороні обкладинки.

Компоненти: книга для учня з Testbank та онлайн практикою, книга для вчителя з аудіо.

cambridge.org/exams

Practice Tests
BEGINNER TO PROFICIENCY

Серія практичних тестів. Кожна збірка містить чотири повних 
автентичних тести від Cambridge English Language Assessment

ПІДГОТОВКА ДО ОНОВЛЕНОГО ЕКЗАМЕНУ 2018 РОКУ

Cambridge Young Learners English 
Tests 1-2 Second Edition 
Компоненти: книга для учня, буклет з відповідями, аудіо CD. 

Cambridge Young Learners English Tests 1-9 
Екзаменаційний набір для наймолодших учнів складається з 3-х посібників 
до кожного рівня Cambridge English: Starters, Cambridge English: Movers та 
Cambridge English: Flyers. Кожна книга містить по 3 повноцінні тести.

Компоненти: книга для учня, аудіо CD, буклет з відповідями.

Cambridge English Key for Schools 2 
Компоненти: книга для учня з відповідями, книга для учня без відповідей, аудіо 
CD, набір для самонавчання (книга для учня з відповідями та аудіо CD).

Cambridge Key English Test 1-7
Компоненти: книга для учня з відповідями, книга для учня без відповідей, аудіо 
CD, набір для самонавчання (книга для учня з відповідями та аудіо CD).

cambridge.org/exams

Cambridge English First for Schools 1-3
Компоненти: книга для учня з відповідями, книга  
для учня без відповідей, аудіо CD, набір для самонавчання (книга для учня з від-
повідями та аудіо CD).

Cambridge English First 1-3
Компоненти: книга для учня з відповідями, книга для учня без відповідей, аудіо 
CD, набір для самонавчання (книга для учня з відповідями та аудіо CD).

Cambridge English Advanced 1-3
Компоненти: книга для учня з відповідями, книга для учня без відповідей, аудіо 

CD, набір для самонавчання (книга для учня з відповідями та аудіо CD).

Cambridge English Preliminary for Schools 1-2
Компоненти: книга для учня з відповідями, книга для учня без відповідей,
аудіо CD, набір для самонавчання (книга для учня з відповідями та аудіо CD).

Cambridge Preliminary English Test 2-8
Компоненти: книга для учня з відповідями, книга для учня без відповідей, а
удіо CD, набір для самонавчання (книга для учня з відповідями та аудіо CD).

Cambridge English Proficiency 1-2
Формат оновлено в березні 2013
Компоненти: книга для учня з відповідями, книга для учня без відповідей, 
аудіо CD, набір для самонавчання (книга для учня з відповідями та аудіо CD).

Cambridge IELTS 1-12 
Компоненти: книга для учня з відповідями, аудіо CD, набір для самонавчання 
(книга для учня з відповідями та аудіо CD).

Cambridge BEC 1-5 
Компоненти: книга для учня з відповідями, аудіо CD, набір для самонавчання 
(книга для учня з відповідями та аудіо CD).

Trainers
PRE-INTERMEDIATE TO PROFICIENCY

Складається з 6 практичних тестів, містить легкі у викорис-
танні пояснення та поради, щоб гарантувати успіх при скла-
данні іспиту. Перші два тести повністю супроводжуються 
порадами, як виконувати екзаменаційну роботу, а також 
додатковими завданнями, що допоможуть учням уникнути 
типових помилок. Відповіді до тестів мають чіткі пояснення, 
включаючи моделі відповідей до письмових робіт.

Компоненти: практичні тести без відповідей, практичні тести з від-
повідями та аудіо CD, аудіо CD.

cambridge.org/exams
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Бізнес-курси Бізнес-курси

English for Business Studies 
Third edition

Ian MacKenzie

UPPER-INTERMEDIATE TO ADVANCED 

Бізнес-курс English for Business Studies розрахований на 60-90 годин 
аудиторної роботи.

Компоненти: книга для учня, книга для вчителя, аудіо CD.

English for Business Communication
Second edition

Simon Sweeney

INTERMEDIATE TO UPPER-INTERMEDIATE 

Бізнес-курс рекомендований для розвитку навичок спілкування учнів.

Компоненти: книга для учня, книга для вчителя, аудіо CD.

Company to Company
Fourth edition

Andrew Littlejohn

PRE-INTERMEDIATE TO UPPER-INTERMEDIATE 

Компоненти: книга для учня, книга для вчителя.

English365
Steve Flinders, Bob Dignen  
and Simon Sweeney

ELEMENTARY TO UPPER-INTERMEDIATE

Курс загальної і ділової англійської

Складається з 3-х рівнів. 
Розрахований на 45 годин.

Компоненти: книга для учня, книга для самостійного навчання з audio CD, книга 
для вчителя, аудіо CD, Whiteboard Software до 1-го рівня.

cambridge.org/english365

Dynamic Presentations
Mark Powell

INTERMEDIATE TO ADVANCED 

Це захоплюючий швидкий курс (15-20 годин) для студентів, які 
хочуть удосконалити свої презентаційні навички з англійської мови

Компоненти: книга для учня з аудіо CD (2), DVD.

Communicating Across Cultures
Bob Dignen

INTERMEDIATE TO UPPER-INTERMEDIATE 

Швидкий курс (15-20 годин) для студентів, які хочуть удосконалити 
свої міжкультурні навички з англійської мови

Компоненти: книга для учня з аудіо CD (2), DVD.

Grammar for Business 
Michael McCarthy, Jeanne McCarten, David Clark and Rachel Clark

INTERMEDIATE TO UPPER-INTERMEDIATE 

Корисний як для студентів в сфері бізнесу, так і для тих, хто 
використовує англійську мову на робочому місці.

Компоненти: книга з аудіо CD.

Business Vocabulary in Use
Second and Third editions

ELEMENTARY TO ADVANCED 

Компоненти: посібник з відповідями, посібник з відповідями та CD-ROM.

cambridge.org/inuse

 NEW 

International Negotiations
Mark Powell

INTERMEDIATE TO ADVANCED 

Швидкий курс (15-20 годин) для студентів, які мають на меті 
удосконалити свої навички переговорів англійською

Компоненти: книга для учня з аудіо CD (2).

Writing for Impact
Tim Banks

UPPER-INTERMEDIATE TO ADVANCED 

Новий швидкий курс (15-20 годин), який охоплює всі аспекти письма, 
від написання електронних листів до написання доповідей

Компоненти: підручник з аудіо CD.

CAMBRIDGE BUSINESS SKILLS

Business Advantage
Michael Handford, Martin Lisboa,  
Almut Koester and Angela Pitt

INTERMEDIATE TO ADVANCED

Інноваційний багаторівневий курс ділової 
англійської мови як для студентів, так і для 
професіоналів, розрахований на 75 годин з 
можливістю розширення до 100
Курс поєднує сучасну ділову теорію з прак-
тикою, критичним мисленням та пропонує 
захоплюючий контент від ділових експертів та 
практиків, розглядаючи сучасні проблеми сьо-
годенного ділового світу.
Лексичний підхід побудований на досліджен-
ні Cambridge та Nottingham Spoken Business 
English Corpus. Це унікальна колекція роз-
мовної англійської, що вживається в ділових 
контекстах та зібрана видавництвом Cambridge 
University Press та the University of Nottingham. 
Кожен розділ курсу містить ділову теорію, 
яка потім ілюструється прикладами конкрет-
них компаній. Письмова частина базується на 
автентичному матеріалі, який допоможе сту-
дентам створювати різноманітні ділові повідо-
млення та ефективно спілкуватися на письмі у 
діловому середовищі.
Курс також характеризується міжкультурним 
компонентом, метою якого є покращення 
культурологічної обізнаності серед студентів.

Компоненти: книга для студента з DVD, книга осо-
бистих досліджень з аудіо CD, книга для вчителя, 
аудіо для класу, Classware.

cambridge.org/businessadvantage

Business Start-up
Mark Ibbotson and Bryan Stephens

BEGINNER TO PRE-INTERMEDIATE 

Навчальний бізнес-курс для початківців, 
яким потрібна англійська мова для роботи
Курс в 2-х  рівнях розрахований на 55 годин 
аудиторної роботи. Спрямований на розвиток 
навичок спілкування, вчить правильній вимо-
ві в сфері бізнесу для початківців. Матеріал 
представлений в реалістичних контекстах.
Містить різні граматичні вправи, реальні 
аудіо записи, спрямовані на розвиток комуні-
кативних навичок, що надають впевненості в 
своїх знаннях.
Секції "Time out" містять важливу загальну 
лексику сфери подорожей та соціального 
життя.
Перевірити свої знання учні зможуть за допо-
могою тестів, які знаходяться в книзі для 
вчителя. Teacher’s Book містить також додат-
кові поради та рекомендації і заключний тест 
курсу.
Курс допомагає підготуватись до іспиту BEC 
Preliminary.

Компоненти: книга для учня, зошит з CD-ROM/аудіо 
CD, книга для вчителя, аудіо CD.

Business Benchmark
Second edition

Guy Brook-Hart, Norman Whitby  
and Cambridge ESOL 

PRE-INTERMEDIATE TO ADVANCED 

Трирівневий курс використовується для 
підготовки до міжнародних іспитів ВЕС і BULATS 
та для вивчення ділової англійської мови
Містить 24 уроки. Забезпечує швидкий роз-
виток словникового запасу, навичок письма 
й усного мовлення, а також відпрацювання 
граматики в контекстах професійного спілку-
вання. Автентичні тести з іспитів представлені 
в розділі Exam Skills.
Курс однаково підходить для професіоналів 
і студентів. 
Вкладений компакт-диск забезпечує додатко-
ву практику для підготовки до екзамену. 
Робочий зошит забезпечує тренування необ-
хідних навичок, містить список необхідної 
лексики та відповіді.
Teacher’s Resource Book дає велику кількість 
корисних порад, рекомендацій до виконання 
екзаменаційних завдань та містить додаткові 
завдання і тести.
Підтримується веб-сайтом cambridge.org/elt/
businessbenchmark, на якому можна знайти 
додаткові матеріали та список слів до курсу, 
перекладений 7 різними мовами.

Компоненти: книга для учня (ВЕС і BULATS edi-
tion), Personal Study Book, Teacher’s Resource Book,  
аудіо CD.

cambridge.org/exams

Практична допомога
• Знайдіть готові до використання завдання від фахівців з викладання англійської мови.
• Завантажте додаткові ксерокопіювальні матеріали до наших курсів з ділової та професійної англійської.

Новини та думки спеціалістів
• Тримайте руку на пульсі подій зі світу професійної англійської мови.
• Дізнайтеся думку ведучих експертів з цілого ряду питань, повязаних з викладанням ділової та професійної англійської.
• Знайдіть всебічні статті про те, що, дійсно, важливе в сфері викладання професійної англійської сьогодні.
Ваші думки
• Поділіться своїми поглядами на проблеми викладання ділової та професійної англійської.
• Беріть участь у щомісячних конкурсах та вигравайте книжки.

Реєструйтеся на сайті зараз та завантажуйте безкоштовні завдання!

Просто перейдіть за посиланням cambridge.org/elt/pro
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Спеціалізовані курсиСпеціалізовані курси

International Legal English
Second edition

Amy Krois-Lindner and TransLegal®  

and Jeremy Day

UPPER-INTERMEDIATE TO ADVANCED 

Унікальний курс буде корисним як для професіоналів, так і для 
студентів, які навчаються на юридичних спеціальностях
Курс ідеально підходить для підготовки до екзамену Cambridge 
International Legal English Certificate (ILEC) та містить завдання з підготов-
ки до іспиту, корисні поради, новий практичний тест ILEC.
 Автентичні юридичні тексти надані ведучою компанією правових 
лінгвістів TransLegal.
 Автентичні case studies, що дозволяють учням засвоїти та опрацю-
вати те, що вони вивчили.
 Автентична сучасна мова, завдяки співпраці з Cambridge Legal 
English Corpus, що є частиною Cambridge English Corpus.
Книга для вчителя – це невід’ємний компонент курсу, що містить 
базову інформацію з юридичних тем, які розглядаються в рамках 
курсу, плани занять, 50 додаткових фотокопіювальних завдань. 
Онлайн завдання до кожного розділу підручника, що сприяють роз-
витку у студентів навичок проводити власні інтернет-дослідження.

Компоненти: книга для учня з аудіо CD(3), книга для вчителя.

Introduction  
to International  
Legal English
Amy Krois-Lindner, Matt Firth and TransLegal® 

INTERMEDIATE

Цей посібник рекомендований для студентів-юристів та 
кваліфікованих спеціалістів, в якому розглядаються різні аспекти 
юридичної лексики

Створений авторською командою експертів-юристів з Америки, 
Британії і Канади на основі матеріалів всесвітньої юридичної орга-
нізації TransLegal. Може використовуватись як для самостійного 
вивчення, так і для роботи в класі.
Охоплює велику кількість юридичних тем, від судового процесу, 
арбітражного суду до кримінального кодексу; матеріали містяться в 
автентичних контекстах.
Матеріали в книзі для вчителя роблять викладання легким, навіть для 
неспеціалістів в юридичній сфері.

Компоненти: книга для учня з аудіо CD, книга для вчителя.

Safe Sailing
Stephen Murrell and Peter Nagliati  
with Captain Stefano Canestri

ELEMENTARY TO INTERMEDIATE 

Рекомендований для тих,  
хто працює в сфері навігації

CD-ROM зручний для самостійного вивчення. Допомагає удоскона-
лювати навички спілкування моряків, забезпечуючи практикою від 
International Maritime Organization’s Standard Marine Communication 
Phrases (SMCP) та готує їх до екзамену GOC (General Operators 
Certificate). Містить різноманітні фрази, терміни, які допоможуть моря-
кам подолати мовний бар'єр в морі для уникнення непорозумінь, які 
можуть спричинити нещасний випадок.

Компоненти: посібник з CD-ROM.

Welcome!
Second edition

Leo Jones

INTERMEDIATE 

Цей курс розвиває комунікативні навички та 
надає впевненості в щоденному спілкуванні в сфері туризму.
Мовні навички та мовленнєві вміння розвиваються за рахунок різно-
манітних завдань та видів діяльності, що пов`язані з безпосередніми 
реаліями професії. Особлива увага приділяється автентичним комуні-
кативним завданням, які вчать студента впевненому спілкуванню.

Компоненти: книга для учня, книга для вчителя, аудіо CD.

Be My Guest
Francis O’Hara

ELEMENTARY  
TO PRE-INTERMEDIATE 

Це інтенсивний курс, зосереджений  
на розвитку навичок усного мовлення  
в сфері готельного бізнесу

Містить багато різноманітних прикладів та ситуацій щоденного живо-
го спілкування між робітниками на реєстрації, в барі, в холі та по 
телефону.
Книга для учня містить Personal Job Files, що допомагають визначити 
рівень знань та досягнень в цій галузі.

Компоненти: книга для учня, книга для вчителя, аудіо CD.

Flightpath
Philip Shawcross

UPPER-INTERMEDIATE TO ADVANCED 

Англійська в сфері авіації

Flightpath – це новий курс для пілотів та співробітників авіадиспет-
черської служби (Air Traffic Control Officers-ATCOs), яким потрібний 
ICAO4 чи вищий рівень англійської мови.
Flightpath – це єдиний курс англійської мови у сфері авіації, який 
пропонує практику комунікативних навичок, необхідних професіо-
налам авіації при спілкуванні в нестандартних ситуаціях. 
Flightpath є курсом з найретельнішою підготовкою, прийнятною для 
будь-якого з тестів ICAO, таких як CAAi EALTS чи Eurocontrol ELPAC.

Компоненти: книга для учня з аудіо-СD (2) та DVD, книга для вчителя.

Cambridge English for…
Series Editor: Jeremy Day

PRE-INTERMEDIATE TO ADVANCED

Серія коротких інтенсивних спеціалізованих 
курсів, кожний розрахований на 40-60 годин

Кожний посібник написаний досвідченими 
професіоналами у відповідних сферах та 
містить практичні завдання та реалістичні 
сценарії, які допомагають розвивати мовні 
та комунікативні навички, необхідні для 
кар’єри.
Серія включає такі посібники:

Cambridge English for Engineering

Mark Ibbotson
Компоненти: книга з аудіо CD (2).

Cambridge English for Human 
Resources

George Sandford
Компоненти: книга з аудіо CD (2).

Cambridge English for Job-hunting

Colm Downes
Компоненти: книга з аудіо CD (2).

Cambridge English for the Media

Nick Ceramella and Elizabeth Lee
Компоненти: книга з аудіо CD (2).

Cambridge English for Marketing 

Nick Robinson with The Chartered Institute of 
Marketing
Компоненти: книга з аудіо CD (2).

Cambridge English for Nursing

Virginia Allum and Patricia McGarr
Компоненти: книга з аудіо CD (2).

Cambridge English for Scientists

Tamzen Armer
Компоненти: книга з аудіо CD (2).

cambridge.org/english-for-specific-purposes

Professional English  
in Use
INTERMEDIATE TO ADVANCED 

Серія посібників зі спеціалізованої 
англійської

Може використовуватися як для самостійної 
роботи, так і для роботи в класі. Посібники серії 
дозволяють вивчати і практикувати лексику від-
повідної тематики. Мовний матеріал вводиться 
в автентичних текстах для читання й аналізу. 
Зрозумілі пояснення містяться з лівої сторони 
кожного розділу, а з правої – практичні вправи.
Серія включає такі посібники:

Professional English in Use Engineering

Mark Ibbotson
Компоненти: книга з відповідями.

Professional English in Use Finance

Ian MacKenzie
Компоненти: книга з відповідями.

Professional English in Use ICT

Santiago Remacha Esteras and Elena Marco Fabré
Компоненти: книга з відповідями.

Professional English in Use Law

Gillian D. Brown and Sally Rice
Компоненти: книга з відповідями.

Professional English in Use 
Management

Arthur Mckeown and Ros Wright
Компоненти: книга з відповідями.

Professional English in Use Marketing

Cate Farrall and Marianne Lindsley
Компоненти: книга з відповідями.

Professional English in Use Medicine

Eric Glendinning and Ron Howard
Компоненти: книга з відповідями.

cambridge.org/inuse

English for 
the Financial 
Sector
Ian MacKenzie

INTERMEDIATE TO UPPER-INTERMEDIATE 

Новий курс рекомендований для студентів 
і професіоналів, що роблять кар’єру в 
міжнародному бізнесі

Підходить для бажаючих працювати у 
фінансовому секторі і для професіоналів, 
які прагнуть удосконалити Financial English. 
Допомагає не тільки оволодіти фінансовою 
англійською мовою, але і вивчити необхідну 
термінологію. Розрахований на 45 годин 
інтенсивних занять, під час яких учень 
розвиває всі види навичок професійного 
спілкування в типових ситуаціях через стат-
ті, інтерв’ю з професіоналами, включаючи 
письмове і усне мовлення.
Містить теми, пов’язані з фінансами і бан-
ківською справою, такі як Accounting, Retail 
Banking, Mergers та інші. Тренує навички 
ведення переговорів, презентацій, написання 
ділових листів, доповідей.

Компоненти: книга для учня, книга для вчителя, 
аудіо CD.

Infotech
Fourth edition

Santiago Remacha Esteras

INTERMEDIATE

Відомий курс англійської для роботи з 
комп’ютером, розрахований  
на 60 годин занять

Курс містить сучасні досягнення 
Information Communications Technology 
(ICT) та складається з 30 тематичних роз-
ділів, які охоплюють весь матеріал, від 
комп’ютерних технологій до програмування, 
веб-дизайну, пошуку роботи та майбутніх 
технологій.
Курс зосереджений на термінології, яка від-
працьовується в різноманітних мовленнєвих 
ситуаціях, водночас навчаючи працювати в 
Інтернеті.
Включає глосарій термінів, вчить корис-
туватись акронімами і скороченнями, дає 
пояснення та поради вчителям.
Підтримується веб-сайтом cambridge.org/
infotech, на якому можна знайти  
додаткові завдання та інтерактивний зошит.
Компоненти: книга для учня, книга для вчителя, 
аудіо CD.

cambridge.org/infotech
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Cambridge Grammar  
of English
Ronald Carter and Michael McCarthy

ADVANCED, PROFICIENCY AND ABOVE

Призначена для студентів рівня Advanced, викладачів і філологів

Найбільш повна, фундаментальна і сучасна граматика англійської 
мови, написана на основі матеріалів Cambridge English Corpus відо-
мими британськими лінгвістами.
Містить більше 7000 ілюстрованих прикладів граматичних структур 
з поясненнями розбіжностей між британською та американською 
англійською.
Вкладений CD-ROM містить матеріал всієї книги, який представле-
ний в пошуковому форматі. Включає аудіозаписи всіх прикладів з 
підручника, а також пов’язаний з повною онлайн-версією Cambridge 
Advanced Learner’s Dictionary.

Компоненти: ккнига з CD-ROM.

cambridge.org/cge

English Vocabulary 
in Use
Elementary, Upper-intermediate and Advanced:  
Michael McCarthy and Felicity O’Dell  
Pre-intermediate and Intermediate:  
Stuart Redman

ELEMENTARY TO ADVANCED 

Зручний як для навчання в класі, так і для само-
стійного опрацювання. Словник складений 
завдяки ретельним дослідженням і відбору слів 
з лексичного фонду Cambridge English Corpus.
100 легких у використанні розділів з більш 
ніж 2000 нових слів та виразів для вивчення 
у контексті. До курсу входить CD-ROM з 
додатковими інтерактивними завданнями, 
вправами для аудіювання і тестами.
Оглянути СD-ROM можна на сайті cambridge.
org/elt/inuse.
Test Your English Vocabulary in Use – серії 
тестів до кожного з чотирьох рівнів English 
Vocabulary in Use.

Компоненти: книга з відповідями та електронною 
книгою, книга з відповідями. 

cambridge.org/inuse

Academic Vocabulary in Use 
Second edition

Michael McCarthy and Felicity O’Dell

UPPER-INTERMEDIATE TO ADVANCED 

Ідеальний посібник для тих, хто вчить або використовує англійську для 
академічних цілей – студентів і спеціалістів в будь-якій галузі науки
Вводить і відпрацьовує лексику, необхідну як для читання, так і для напи-
сання статей і книг, а також виступів з лекціями і семінарами.
Базується на матеріалах Cambridge English Corpus і містить список най-
частіше вживаних академічних слів. Посібник містить ключі до вправ.
Приділяє велику увагу розпізнаванню офіційного і неформального сти-
лів, а також лексичним, фонетичним і орфографічним відмінностям 
британської, ірландської і американської англійської. 
Зручний як для самостійного використання, так і для роботи в класі, а 
також для підготовки учнів до екзамену IELTS або до вступних іспитів до 
вищих навчальних закладів. 

Компоненти: книга з відповідями, книга без відповідей.

cambridge.org/inuse

Active Grammar
Fiona Davis, Wayne Rimmer, Jeremy Day, Mark 
Lloyd, Penny Ur

BEGINNER TO ADVANCED

Active Grammar – серія з трьох посібників, 
що покривають рівні від A1 до С2. Ідеально 
підходить для підлітків та молодих людей. 
Зручний як для навчання в класі, так і для 
самостійного опрацювання. Кожен блок почи-
нається з оригінального тексту з наступним 
поясненнями ключових аспектів граматики, 
що дозволяє вивчати граматику в контексті. 
CD-ROM містить додаткові вправи екзамена-
ційного стилю та додаткові тести.

Компоненти: книга для вчителя, CD-ROM, керівни-
цтво для вчителя – у вільному доступі онлайн.

cambridge.org/activegrammar

Grammar and Beyond
Randi Reppen, Laurie Blass, Susan Iannuzzi,  
Alice Savage, John D. Bunting and Luciana Diniz

BEGINNER TO ADVANCED

Grammar and Beyond забезпечує успіх на занятті 
та за межами класної аудиторії за рахунок уні-
кального поєднання інформації, наданої Cambridge 
English Corpus, прямого використання граматики в 
чотирьох видах мовленнєвої діяльності та широких 
можливостей для розвитку письма.
Презентація граматики основана на ретель-
ному аналізі бази даних Cambridge English 
Corpus, що нараховує більше мільярда слів, 
для того щоб студенти та викладачі були 
впевнені, що приклади відображають реа-
лістичне вживання граматичних конструкцій.
Студенти також вчаться уникати найбільш 
розповсюджених помилок. Інформація щодо 
помилок надана Cambridge Learner Corpus.
Кожний розділ пропонує закріпити вивчену 
граматику на письмі. Це дозволяє студентам 
застосовувати вивчене на практиці.

Компоненти: книга для учня, робочий зошит, книга 
для вчителя, аудіо CD.

cambridge.org/grammarandbeyond

 NEW 

Essential Grammar 
in Use
Fourth edition

Raymond Murphy

ELEMENTARY TO PRE-INTERMEDIATE 

Граматичний посібник буде корисним для 
будь-якого учня рівня Elementary.
Четверте, повністю оновлене видання всес-
вітньо відомої граматики Мерфі є повно-
кольоровим, з новим змістом, додатковими 
завданнями та граматичним довідником.
Книга може бути з відповідями або без, тому 
є зручною для використання як для занять в 
групі, так і для самостійної роботи.
До посібника є СD-ROM, який містить безліч 
інтерактивних вправ та ігор, що забезпечують 
необхідну живу практику до кожного розділу. 
На диску можна знайти словник з визначен-
нями будь-яких слів, аудіозаписи, що забез-
печують додаткову практику аудіювання. Учні 
мають змогу створити свої власні тести, запи-
сати і прослухати власну вимову.
Essential Grammar in Use Suplementary 
Exercises пропонує 185 додаткових різнома-
нітних вправ до основного підручника.

Компоненти: книга з відповідями та електронною 
книгою онлайн, книга з відповідями, книга без від-
повідей, книга з додатковими вправами.

cambridge.org/inuse

English Grammar 
in Use 
Fourth edition

Raymond Murphy

INTERMEDIATE TO UPPER-INTERMEDIATE 

Нове четверте видання знаменитого курсу гра-
матики зберігає формат, зрозумілість пояснень 
і ефективність вправ, що робить його популяр-
ним серед учнів та вчителів в усьому світі.
Книга може бути з відповідями або без, тому 
є зручною для використання як для занять в 
групі, так і для самостійної роботи.
До посібника є СD-ROM, на якому багато 
інтерактивних вправ та ігор, що забезпечують 
необхідну живу практику до кожного розділу, 
а також словник з визначеннями, аудіозапи-
си для додаткової практики аудіювання. Учні 
можуть створити свої власні тести, записати і 
прослухати власну вимову.
English Grammar in Use Suplementary Exercises 
пропонує 200 додаткових різноманітних 
вправ до основного підручника.
English Grammar in Use Online пропонує 
абсолютно новий спосіб роботи зі світовим 
бестселером. Цифрова версія містить весь 
контент четвертого видання, як книжки так і 
CD-ROM, а також додаткові матеріали, напи-
сані спеціально для онлайн версії.

Компоненти: книга з відповідями та електронною 
книгою онлайн, книга з відповідями, книга без від-
повідей, книга з додатковими вправами.

cambridge.org/inuse

Advanced Grammar  
in Use
Third edition

Martin Hewings

UPPER-INTERMEDIATE TO ADVANCED

Повністю оновлена друга версія популярної книги.
Посібник містить100 розділів граматичного 
довідкового матеріалу для студентів рівня 
Advanced.
Посібник ідеально підходить для підготов-
ки до Кембриджських екзаменів Advanced i 
Proficiency, а також до IELТS.
Книга може бути з відповідями або без, тому 
є зручною для використання як для занять в 
групі, так і для самостійної роботи.
До посібника є СD-ROM, який містить сотні 
інтерактивних вправ та ігор, що забезпечують 
необхідну живу практику до кожного розділу. 
На диску можна знайти словник з визначен-
нями будь-яких слів, аудіозаписи, що забез-
печують додаткову практику аудіювання. Учні 
можуть створити свої власні тести, записати і 
прослухати власну вимову.
Advanced Grammar in Use Suplementary Exercises 
пропонує 50 розділів з додатковими різноманіт-
ними вправами до основного підручника.

Компоненти: книга з відповідями та електронною 
книгою онлайн, книга з відповідями, книга без від-
повідей, книга з додатковими вправами.

cambridge.org/inuse

English  
Grammar Today
Ronald Carter, Michael McCarthy, Geraldine Mark  
and Anne O’Keeffe

INTERMEDIATE TO UPPER-INTERMEDIATE 

Базуючись на багатьох дослідженнях Cambridge 
Learner Corpus, English Grammar Today охоплює сучасну розмовну та 
письмову англійську. Ідеальний для вивчення студентами з рівнем 
В1-В2, цей граматичний посібник буде також корисним і для викладачів, 
які шукають зрозумілі пояснення та автентичні приклади. 
CD-ROM до книги має додаткові записи, простий навігаційний формат 
та містить аудіозаписи до кожного із прикладів та діалогів.
Зручний робочий зошит пропонує додаткову практику до застосування 
граматичних структур, що викликають найбільше складностей.

Компоненти: книга з CD-ROM, зошит, комплект (книга з CD-Rom та зошит).

cambridge.org/grammartoday

Vocabulary in Practice
Glennis Pye and Liz Driscoll

BEGINNER TO UPPER-INTERMEDIATE

Grammar in Practice
Roger Gower

BEGINNER TO UPPER-INTERMEDIATE

Ці маленькі та корисні книги є дуже зручними 
для зайнятих людей, оскільки можуть викорис-
товуватися не тільки в класі, але і для самостій-
ного вивчення. Містять велику кількість сучас-
ної лексики, тестів, список слів, відібраних за 
допомогою Cambridge English Corpus.
Кожна книга містить 40 невеличких юнітів, що 
присвячені окремій лексичній/граматичній темі.

Компоненти: посібник.
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СловникиГраматика, лексика, вимова

C
am

bridge

Advanced
Learner’s
Dictionary

Cambridge

C
am

bridge
A

dvanced Learner’s

Dictionary

Fourth Edition

NEW FOCUS ON 
WRITING SECTION

NEW FOCUS ON 
WRITING SECTION

dictionary.cambridge.org

Cambridge 
Advanced Learner’s Dictionary
Fourth edition

For Upper-intermediate to advanced learners of English
Ideal for IELTS, BEC and Cambridge English: First, Advanced and Pro� ciency 
exam preparation

With clear de� nitions and over 140,000 words, phrases, meanings, and 
examples, plus hundreds of pictures and illustrations, this dictionary is perfect 
as a reference tool and as a study companion. 

Informed by the Cambridge International Corpus and correlated to English 
Vocabulary Pro� le, it is also perfect for exam preparation. 

The CD-ROM contains the complete dictionary and recordings in British and 
American English.

 NEW! Focus on Writing section deals with all the essential aspects of 
 academic, formal and informal writing

 NEW! Up-to-date vocabulary includes words from the areas of 
 technology, media, language, society and lifestyle, plus important 
 words for academic study

 Learner error information shows the most common errors made by 
 learners of English, so that you can avoid making the same mistakes

 English Vocabulary Pro� le correlation shows which words and 
 meanings are known by learners at what level, so you can prioritise 
 your vocabulary learning.

With CD-ROM
With CD-ROM

C
am

bridge
Business 
English

Dictionary

Business 
English
Dictionary

Cambridge

dictionary.cambridge.org

Cambridge 
Business English Dictionary
A new dictionary specially created for business English students, business 
studies students, and anyone using English in their work.

Over 35,000 words, phrases, and meanings including the very 
latest business-related vocabulary. 

Pictures, graphs, and diagrams clearly illustrate complex business 
ideas and theories.

Real business English showing words and phrases in typical authentic 
contexts.

Focus on spoken English helps users speak confi dently and naturally 
in business situations.

• Based on the 210 million word Cambridge Business Corpus and CANBEC, 
a unique corpus of spoken Business English

• Business subject labels, such as Marketing, Finance, and Computing, 
make words on a particular topic easy to identify and organize

• ‘Focus On’ topic boxes give further information about particular areas of 
business, e.g. bankruptcy, stock markets, and management theories

• ‘Focus on Vocabulary’ boxes give important vocabulary relating to a particular 
topic, helping users choose the right word every time 

• Study pages emphasise business communication and 
the practical language skills needed in the modern 
English-speaking workplace

Also available: 
Cambridge Business English Dictionary mobile app 
cambridge.org/elt/apps
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Second
Edition

Essential
English
Dictionary

Cambridge

Second Edition

C
am

bridge Essential English D
ictionary

dictionary.cambridge.org /essential

Cambridge 
Essential English Dictionary
Second edition
Makes the fi rst steps easier

Understand the meaning 
simple defi nitions using the words that you know

Learn how to use the word 
with example sentences

See which words to learn fi rst 
English Profi le symbols tell you the level of the 
most important words in English

Avoid mistakes 
special notes tell you the most common mistakes 
in English – and how to avoid them

What’s in the dictionary?
•  20,000 British and American words, phrases, and meanings
•  600 pictures
•  16-page ‘Guide to the dictionary’ with exercises for use in class or 

at home
•  16 colour pages help with learning vocabulary for topics such as 

Clothes and Sport
•  ‘Essential phrasal verbs’ section gives extra help with phrasal verbs

Essential online:
The whole dictionary, plus spoken pronunciation and help with 
learning vocabulary

A1-B1

•  20,000 British and American words, phrases, and meanings

shirt
T-shirt

dress

cardigan

jumper UK, sweater US

sweatshirt

miniskirt

skirt

jacket

waterproof jacket

coat

waistcoat tie

scarf scarf

sandals

boots

belt

leggings

cycling 
shorts

shorts

jeans
trousers

bra
pants UK,
panties US

bikini
sunglasses

trunks

boxer shorts underpants

vest

stockings

hat

cap

tights UK,
pantyhose US

socks

trainers UK

shoes

buckle

clothes

C5
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Cambridge School Dictionary
INTERMEDIATE TO UPPER-INTERMEDIATE 

Цей словник – незамінний помічник для школярів, які вивчають 
різноманітні предмети на англійській мові, особливо при підготовці 
до іспитів
Компоненти: книга з CD-ROM та без.

Cambridge English Pronouncing 
Dictionary
18th edition

Daniel Jones

Edited by Peter Roach, Jane Setter and John Esling

UPPER-INTERMEDIATE TO PROFICIENCY

Рекомендований для тих, хто прагне удосконалити свою вимову 
англійської
Компоненти: книга з CD-ROM та без.

cambridge.org/dictionaries

CAMBRIDGE PHRASAL VERBS DICTIONARY

• Around 6,000 phrasal verbs explained in simple language

• Thousands of example sentences based on the
Cambridge International Corpus

• Clear advice on grammar and usage

• Shows you the most important phrasal verbs to learn

This Second edition:

• Fully updated with new phrasal verbs, e.g. cosy up
to, copy in

• Lively new pictures illustrating many phrasal verbs

• Photocopiable worksheets

• Topic pages covering useful language areasNEW!

NEW!

NEW!

NEW!

The Cambridge International Corpus (CIC) 
is a collection of over 1 billion words 
of real spoken and written English. The 
texts are stored in a database that can be 
searched to see how English is used. The CIC also 
includes the Cambridge Learner Corpus, a unique 
collection of over 75,000 exam papers from Cambridge 
ESOL. It shows real mistakes students make and 
highlights the parts of English which cause problems 
for students.
www.cambridge.org/corpus

Visit Cambridge Dictionaries Online at 
dictionary.cambridge.org

Also recommended:

ISBN 978 0 521 52727 9

SECOND EDITION
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Pronouncing
Dictionary

Cambridge

C
am

bridge

18th EditionDaniel Jones
edited by Peter Roach,  
Jane Setter & John Esling

18th
Edition

P
ronou

ncing 
D

iction
ary

With CD-ROM

Cambridge 
English Pronouncing Dictionary
18th Edition

English pronunciation – from aardvark to zymotic and Adobe to Zuma!

The 18th edition of Daniel Jones’s classic work is the definitive guide to 
contemporary English pronunciation.

The 18th edition features:

 over 230,000 pronunciations of words, names and phrases

 new words and names of people and places in the news

 The World of English Pronunciation – lively essays on aspects of   
 pronunciation by leading experts in the field

 Glossary of terms used in phonetics and phonology

 notes on the relationship between spellings and sounds

PLUS: The CD-ROM provides these extras:

 spoken British and American pronunciations of every headword

 ‘record yourself’ function to practise your pronunciation 

 Search by alphabetic characters or phonetic symbols

ISBN 978 0 521 7 17403 ISBN 978 0 521 6 19561

H
ew
ings

Also available: Advanced Grammar in Use
English Vocabulary in Use Advanced
Cambridge English Pronouncing Dictionary

Martin Hewings

Advanced

Self-study and
classroom use

English
Pronunciation

English Pronunciation in Use
Advanced

English Pronunciation in Use Advanced is for learners of advanced
level. The material is addressed to the individual learner who may be
working alone, but it can also be used in the classroom. 

This book covers all aspects of pronunciation in communication
including word stress, connected speech and intonation. English
Pronunciation in Use Advanced recognises the importance of
pronunciation for listening as well as speaking and learners are
provided with both receptive and productive practice.

English Pronunciation in Use Advanced

• 60 easy-to-use two-page units: explanations and examples of key
pronunciation points are presented on left-hand pages with a range
of exercises on facing right-hand pages.

• Audio components: all the examples and exercises are recorded and
available on audio CD.

• Clear model for repetition: a British accent is used as a model for
learners to listen to and repeat.

• Exposure to different accents: learners are given the opportunity to
listen to a range of different English accents and learn about their
similarities and differences.

• Additional reference section: including fun exercises to practise
phonemic symbols, further practice in consonant 
clusters and word stress, a reading list and a 
glossary of specialised terms.

• Learner-friendly answer key.

English Pronunciation in U
se

A
dvanced

ISBN 978 0 521 61403 0 ISBN 978 0 521 67746 2 ISBN 978 0 521 68087 5

The Cambridge International Corpus 
(CIC) is a collection of over 1 billion 
words of real spoken and written 
English. The texts are stored in a 
database that can be searched to see how English is 
used. The CIC contains over 45 million words of 
spoken English, including the 5 million-word CANCODE 
corpus, collected jointly by Cambridge University 
Press and the University of Nottingham. The spoken 
corpus from the CIC was used in writing this book.
www.cambridge.org/corpus
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Cambridge Phrasal Verbs Dictionary
Second edition

UPPER-INTERMEDIATE TO PROFICIENCY

В додатку містяться тематичні списки та вправи з ключами. 
Компоненти: книга з додатком.

Cambridge Idioms Dictionary 
Second edition

UPPER-INTERMEDIATE TO PROFICIENCY 

Словник містить більше 7000 ідіом, які використовуються в 
сучасних варіантах англійської мови – британському, американ-
ському і австралійському.
Компоненти: книга. 

def
More than  Always  

up to date
Optimised for  
smartphones

Personalised  
for you

dictionary.cambridge.org

Щомісяця 18 млн людей використовують 

Cambridge Online Dictionary!
Найпопулярніший словник у світі доступний онлайн! 
Зручний у використанні та незамінний під час 
вивчення англійської мови! Із Кембриджським 
онлайн-словником Ви зможете:
l знайти в пошуку просте і зрозуміле значення слова 
    з  американської, британської та бізнес-англійської;
l почути американський і британський варіанти
    розмовної мови;
l отримати найточніше слово за ключовими словами;
l збагатити свій лексичний запас за допомогою Smart
    Thesauru
l використовувати словник відповідно до рівня
    володіння мовою.

Словник розроблений на базі Cambridge English Corpus –бази 
даних із 1.5 млрд лексичних одиниць.

Cambridge Essential English 
Dictionary
Second edition

BEGINNER TO PRE-INTERMEDIATE 

Ідеальний для підготовки до іспитів KET, PET, Starters, Movers i Flyers
Компоненти: книга. 

Cambridge English Mini Dictionary
Тлумачний словник зручного формату.Сотні малюнків полегшать 
запам’ятовування нових слів.
Компоненти: книга. 

English Collocations  
in Use
Michael McCarthy and Felicity O’Dell

INTERMEDIATE AND ADVANCED

Новий лексичний посібник в двох рівнях, 
необхідний для розвитку та удосконалення 
письма та усного мовлення.
Містить сотні словосполучень, які представ-
лені в типових контекстах, що допомагають 
учням удосконалювати їх письмову та роз-
мовну англійську. Незамінний для підготовки 
до Кембриджських іспитів First, Advanced, 
Proficiency і IELTS.
Базується на матеріалах Cambridge English 
Corpus.
Може використовуватися для роботи в класі й 
самостійно. Посібник включає мовні стратегії 
та поради щодо уникнення типових помилок.

Компоненти: книга з відповідями.

cambridge.org/inuse

English Idioms in Use
Michael McCarthy and Felicity O’Dell

INTERMEDIATE AND ADVANCED

Ідіоми надають англійській мові різнобарв’я, 
що відрізняє її від інших мов, хоча для тих, хто 
її вивчає, вони є незрозумілими та складними.
Зручний як для самостійного вивчення, так 
і для роботи в класі, посібник представляє і 
відпрацьовує більше 1000 ідіом, які представ-
лені в типових контекстах та допомагають 
студентам зрозуміти розмовну англійську 
носіїв мови.
Базується на матеріалах Cambridge English 
Corpus.
English Idioms in Use Advanced включає сек-
цію "Error Warnings" – найбільш типові помил-
ки, виявлені Cambridge English Corpus. Ця 
секція допомагає учням для підготовки до 
іспитів Advanced, Proficiency i IELTS.

Компоненти: книга з відповідями.

cambridge.org/inuse

English Phrasal 
Verbs in Use
Michael McCarthy and Felicity O’Dell

INTERMEDIATE AND ADVANCED

Посібник-довідник з короткими текстами, діа-
логами, таблицями містить 70 уроків по 2 сто-
рінки, які представляють і тренують близь-
ко 1000 фразеологізмів до кожного рівня. 
Фразеологізми представлені в сучасних кон-
текстах, в щоденних діалогах, електронних 
листах та газетних матеріалах.
Базується на матеріалах Cambridge English 
Corpus. Зручний як для самостійного 
вивчення, так і для роботи в класі. Включає 
міні-словник з поясненнями та значеннями 
до слів кожного юніту.

Компоненти: книга з відповідями. 

cambridge.org/inuse

English Pronunciation in Use
ELEMENTARY TO ADVANCED 

Зручний для самостійного використання і для роботи в класі. 50 уроків 
курсу дозволяють досконало вивчити всі аспекти вимови необхідного 
рівня, включаючи окремі звуки, наголоси, зв’язне мовлення та інтонацію. 
Посібник допомагає розвивати навички аудіювання та говоріння, забез-
печуючи як рецептивну, так і продуктивну практику. 
CD-ROM містить додаткові інтерактивні вправи, ігри на розвиток вимови, 
тести для перевірки, а також зображення як вимовляти звуки. Учні також 
можуть записати свою вимову і порівняти зі зразками.
Посібник має додаткові секції з відповідями, цікавими вправами для вивчення 
фонетичних символів, словником спеціальних термінів, географічних назв та 
інше. До рівнів Intermediate та Advanced є тести для само діагностики, що допо-
можуть учням визначити проблеми та зосередитися на їх вирішенні.

Компоненти: книга з аудіо CD або книга з аудіо CD та CD-ROM.

cambridge.org/inuse

Tree or Three? 
Second edition

Ann Baker

ELEMENTARY 

cambridge.org/treeorthree

Ship or Sheep? 
Third edition

Ann Baker

INTERMEDIATE

Це повністю перероблені кольорові видання двох відомих посібни-
ків, присвячених розвитку вимови.
Кожен розділ пропонує всебічну практику звуків з додатковими 
завданнями, спрямованими на наголос та інтонацію.
На аудіо CD знаходиться багато вправ на розвиток навичок 
аудіювання та вимови. Підтримується сайтом cambridge.org/
shiporsheep, який містить додаткові завдання.

Компоненти: книга, книга з аудіо CD.

cambridge.org/shiporsheep

 NEW  NEW  NEW 

 NEW 

 NEW 

 NEW 
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Книги для читанняРозвиток мовних компетенцій

Cambridge Young Readers
Consultant editor: Jean Glasberg

COMPLETE BEGINNER TO HIGH ELEMENTARY

Factbooks
Це видання включає в себе 20 книг. Діти із задоволенням читають такі 
історії, оскільки вони містять багато корисної інформації про навко-
лишнє середовище. Ці книги можна читати в класі і вдома самостійно.
Книги допомагають дітям розвивати вміння та навички читання.
Онлайн-додаток для вчителя отримайте на сторінці web-сайту  
cambridge.org/youngreaders.

Компоненти: factbooks, онлайн-додаток для вчителя, аудіо CD.

Storybooks
Ці дивовижні книги з дитячими історіями розроблені на допомогу 
вчителям, щоб зацікавити та підтримати дітей на початковому етапі 
вивчення англійської мови.
Діти із задоволенням читають ці чудові розповіді завдяки їх 
зовнішньому оформленню – яскравим ілюстраціям.
Компакт-диск до кожного рівня містить в собі всі тексти. Деякі 
книжки 3 та 4 рівнів сформовані у вигляді п’єс, що можуть бути 
розіграні у класі.

Компоненти: книга історій, книга для вчителя, аудіо CD.

cambridge.org/youngreaders

Cambridge Discovery Education™ 
Interactive Readers
BEGINNER TO ADVANCED

Видавництво Кембриджського університету в співпраці з освітнім 
каналом Discovery Education™ розробили нове покоління рідерів з 
онлайн підтримкою, для того, щоб мотивувати та заохочувати Ваших 
учнів до читання захоплюючими темами та відеоматеріалом.

Компоненти: книга з інтерактивним додатком онлайн. 

cambridge.org/discoveryreaders

Cambridge Experience Readers
Series Editor: Nicholas Tims

STARTER TO ADVANCED

Ця багаторівнева серія книг для читання спеціально створена для під-
літків і задовольняє різні смаки, пропонуючи адаптовані художні та 
науково-популярні твори.
Яскраві ілюстрації та завдання на розуміння дозволяють швидко та 
ефективно розвивати навички читання.
До кожної книги додається безкоштовний CD-ROM/аудіо CD з інтер-
активними вправами та повним аудіозаписом тексту з британською 
або американською вимовою. Крім того, компакт диск містить 
цікаві ігри (vocabulary games) для відпрацювання лексики в інтер-
активному режимі.
Cambridge Discovery Readers можуть використовуватися додатково до 
будь-якого шкільного курсу.
На web-сайті видавництва містяться поради та безкоштовні ресурси 
для вчителя до кожного твору.

Компоненти: книга з CD-ROM/ Audio CDs.

cambridge.org/experiencereaders

Ca
m

bri

dge English Readers

Always Original

Cambridge English Readers
Series Editor: Philip Prowse

STARTER TO ADVANCED

Відмічені нагородами оригінальні художні твори для вивчаючих 
англійську мову

Якщо Ви шукаєте якісні оригінальні твори, тоді Ви звернулися за 
правильною адресою! Ця багаторівнева серія пропонує широку різно-
манітність текстів для читання. Містить сучасний матеріал, аудіо CD 
удосконалює навички вимови, аудіювання та говоріння.
Підтримується сайтом cambridge.org/readers, який містить статті, 
рекомендації та поради вчителям від експертів, а також безкоштовно 
допомагає підібрати необхідний для учнів рівень книги.

Компоненти: книга з аудіо CD та без.

cambridge.org/readers

Peter Rees

  Fall?
Do

Raindrops
Why  Fall?

Do
Raindrops

Why

Why is the sea salty? 
Why do boats float? 
Why do I feel thirsty?

You can find the answers to these 
and other questions about water in 
Why Do Raindrops Fall?

For teaching notes, please go to: 
www.cambridge.org/elt/youngreaders

3

W
H
Y

 IS IT S
O
?

Science
?CEF level

Cambridge 
ESOL exams

A1 Why is it so?  level 3 Movers

Why is it so?  level 4

A2 Why is it so?  level 5 Flyers

Why is it so?  level 6
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Cambridge English Skills
Три серії посібників для окремого розвитку 
навичок читання/письма/аудіювання та 
усного мовлення для молоді і дорослих

Real Reading

Liz Driscoll

Real Writing

Roger Gower, Simon Haines and Graham Palmer

Real Listening & Speaking

Miles Craven, Sally Logan and Craig Thaine

ELEMENTARY TO ADVANCED 

Кожна серія має 4 рівні і розвиває практичні 
навички читання та письма, аудіювання й усного 
мовлення. Посібники допомагають учням 
розуміти англійську вдома, на роботі, в навчанні 
чи подорожах. Процес навчання побудовано 

на сучасній англійській мові в повсякденних 
ситуаціях. Завдання в книгах базуються на 
темах: Social та Travel, Work та Study.
Серії книг містять поради та рекомендації, 
які розвивають навички, необхідні для 
розуміння англійської. Всі сучасні канали 
спілкування, включаючи Інтернет, різні жанри, 
в тому числі SMS-переписку, відображені в 
активних, мотивуючих завданнях, пов’язаних з 
реальним життям. Велика увага приділяється 
особливостям міжкультурної комунікації.
Спеціальні завдання "Class bonus" чудово 
підходять для парної і групової роботи. 
Посібники також містять в собі розділи з 
відповідями до завдань, численні додат-
ки з необхідною лексикою та порадами 
при навчанні. Можуть використовуватись 
як для самостійного вивчення, так і для 
роботи в класі.
Серії Real Writing та Real Listening & Speaking 
мають аудіо CD.
Додаткові завдання та рекомендації для 
вчителя можна знайти на сайті:  
cambridge.org/englishskills

Компоненти: книга з відповідями та аудіо CD, 
книга без відповідей.

A Window  
on Literature
Gillian Lazar

PRE-INTERMEDIATE TO INTERMEDIATE

Містить 12 розділів, кожен з яких має власну 
тему та включає один чи два неадаптовані 
художні тексти – вірші, уривки п’єс, оповідан-
ня. Крім текстів, підручник пропонує безліч 
вправ на лексику, граматику, розуміння про-
читаного, розвиток навичок інтерпретації.

Компоненти: книга.

Read This! 
Alice Savage and Daphne Mackey 

BEGINNER TO INTERMEDIATE

Серія посібників з розвитку навичок читання для студентів і дорослих. 
Представлена в 3-х рівнях: А2 – В1. Кожний рівень складається з 5 
юнітів, розрахованих на 6-9 годин роботи і пов’язаних тематично з 
дисциплінами ВУЗів. 
Після читання пропонуються завдання на перевірку розуміння загального 
змісту, ключових понять та завдання на розвиток навичок визначення ідеї 
тексту, виявлення причинно-наслідкових зв’язків, організацію отриманої 
інформації в таблиці та діаграми, ведення дискусій. Юніт закінчується 
розділом Wrap-Up, який містить лексичні вправи, рольові ігри, завдання з 
продуктивного письма. Також є можливість виконувати завдання онлайн 
– WebQuest (cambridge.org/readthis).
Книга для викладача містить методичні рекомендації, додаткову 
інформацію по темах, відповіді та аудіодиск з записом всіх текстів.
Аудіозапис в форматі MP3 доступний на сайті для безкоштовного 
скачування.

Компоненти: книга для учня, посібник для вчителя з аудіо CD.

cambridge.org/readthis

Let’s Talk 
Second edition

Leo Jones

HIGH BEGINNER TO UPPER-INTERMEDIATE

Курс з аудіювання й усного мовлення

Складається з 3 рівнів. Розрахований на 30–45 годин роботи в класі. 
Cупроводжується аудіо диском, вкладеним в книгу для учня. Друге видан-
ня забезпечує більш системне вивчення та закріплення лексико-грама-
тичного матеріалу і включає розділи на повторення пройденого після 
кожного четвертого уроку. Дуже зручний як доповнення до загального 
курсу англійської мови і може використовуватись як в групах, так і для 
самостійної роботи. Незамінний при необхідності швидкого оволодіння 
навичками усного мовлення, особливо при спілкуванні з американцями, 
відтворює типові для американської культури комунікативні ситуації і 
моделі діалогів, які вчать учнів виражати свої думки та почуття англій-
ською мовою. В книзі для вчителя є копіювальні завдання і тести.

Компоненти: книга для учня з аудіо CD для самостійної роботи, книга для вчите-
ля з аудіо CD, аудіо CD для класу. 

cambridge.org/letstalk
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Матеріали для викладачівМатеріали для викладачів

Beginning to Write
Arthur Brookes and Peter Grundy

Drama Techniques 
Third edition

Alan Maley and Alan Duff

Five-Minute Activities
Penny Ur and Andrew Wright

Penny Ur's 100 teaching Tips  
Penny Ur

Five-Minute Activities  
for Business English
Paul Emmerson and Nick Hamilton

Five-Minute Activities  
for Young Learners
Penny McKay and Jenni Guse

Games for Language Learning 
Third edition

Andrew Wright, David Betteridge 
and Michael Buckby

Grammar Practice Activities 
Second edition

Penny Ur

Intercultural Language Activities  
John Corbett

Language Activities for Teenagers
Edited by Seth Lindstromberg

Lessons from Nothing
Bruce Marsland

Working with Words
Ruth Gairns and Stuart Redman

About Language
Second edition

Scott Thornburry

Scott Thornbury’s 30 Language 
Teaching Methods 
Scott Thornbury

The Cambridge Guide to Learning 
English as a Second
Language
Anne Burns and Jack C. Richards

Lexical Grammar
Leo Selivan

Teaching and Developing Reading 
Skills
Peter Watkins

Examining Young Learners
Szilvia Papp and Shelagh Rixon

Jack C Richards’ 50 Tips for 
Teacher Development
Jack C. Richards

Language Learning with Technology 
Graham Stanley

Language Learning with Digital Video 
Ben Goldstein and Paul Driver

Discussions and More
Second edition

Penny Ur

Translation and Own-language 
Activities
Philip Kerr

Classroom Management Techniques 
Jim Scrivener

CLIL Activities   
Liz Dale and Rosie Tanner

Vocabulary Activities   
Penny Ur

PRE-/IN-SERVICE TEACHER TRAINING

Компоненти: книга.

cambridge.org/elt/tkt

The TKT 
Course 
Modules 1, 2 
and 3
Second edition

Mary Spratt, Alan Pulverness and Melanie 
Williams

PRE-/IN-SERVICE TEACHER TRAINING 

Це оновлене друге видання посібника The 
TKT Course для викладачів англійської 
мови, які готуються до Teaching Knowledge 
Test. Курс забезпечує повний комплекс 
матеріалів для кандидатів, включаючи 
методологію та підготовку до тесту в одно-
му підручнику.
Посібник оновлений згідно з останніми зміна-
ми TKT-іспиту. Містить 3 нові практичні тести.

Grammar for 
English  
Language 
Teachers
Second edition

Martin Parrott

PRE-/IN-SERVICE TEACHER TRAINING

Новий посібник для викладачів англійської мови, 
який допомагає розвивати розуміння англійської 
граматики і демонструє стратегії

Містить як довідково-теоретичний, так і 
практичний матеріал про значення і вживан-
ня граматичних форм, свідчення про типові 
помилки учнів, рекомендації до їх подолання 
та уникнення, поради, як планувати заняття, а 
також вправи на оволодіння складними аспек-
тами англійської граматики.

Компоненти: книга.

cambridge.org/gelt

The TKT Course CLIL Module

Kay Bentley

PRE-/IN-SERVICE TEACHER TRAINING

The TKT Course Training Activities 
CD-ROM

Joanne Welling 

The CELTA  
Course
Scott Thornbury  
and Peter Watkins

PRE-/IN-SERVICE TEACHER TRAINING 

Повний курс з підготовки до професійного 
іспиту високого рівня складності для 
викладачів англійської мови – CELTA

The CELTA Course містить весь необхідний 
довідковий матеріал з сучасної методики 
викладання, професійного розвитку і трену-
вальні завдання та вправи. Курс складається 
з чотирьох розділів.
Trainer’s Manual включає пропозиції і поради 
щодо використання матеріалів цього курсу 
на практиці. Trainee Book містить секцію 
"Resource file", в якій знаходиться корисний 
матеріал для вчителів-початківців.

Компоненти: Trainee Book, Trainer’s Manual.

cambridge.org/elt/celta

Cambridge Handbooks for Language Teachers

 NEW 

 NEW 

 NEW 

 NEW 

 NEW 

 NEW 

Cambridge

Collection

Copy
cambridge.org/ccc

Cambridge Copy Collection
Серія фотокопіювальних посібників, ідеально підходить для додаткової практики, покращує мотивацію учнів і заохочує  
в процесі навчання

Younger Learners
LOW BEGINNER TO HIGH ELEMENTARY

Primary Activity Box, Games 
and activities for younger 
learners
Caroline Nixon and Michael Tomlinson
Компоненти: книга та аудіо CD.

Primary Communication 
Box, Speaking and listening 
activities for younger learners
Caroline Nixon and Michael Tomlinson
Компоненти: книга.

Primary Curriculum Box, 
Cross-curricular topic-based 
lessons for younger learners
Kay Bentley
Компоненти: книга та аудіо CD.

Primary Grammar Box, 
Grammar games and 
activities for younger learners
Caroline Nixon and Michael Tomlinson
Компоненти: книга.

Primary Music Box, 
Traditional songs and 
activities for younger learners
Sab Will with Susannah Reed
Компоненти: книга та аудіо CD.

Primary Pronunciation Box,  
Pronunciation games and  
activities for younger learners
Caroline Nixon and Michael Tomlinson
Компоненти: книга та аудіо CD.

Primary Reading Box, 
Reading activities and 
puzzles for younger learners
Caroline Nixon and Michael Tomlinson
Компоненти: книга.

Primary Vocabulary Box, 
Word games and activities 
for younger learners
Caroline Nixon and Michael Tomlinson
Компоненти: книга.

Teenagers
ELEMENTARY TO UPPER-INTERMEDIATE 

Activity Box, A resource book 
for teachers of young students
Jean Greenwood
Компоненти: книга.

Film, TV and Music, Multi-
level activities for teenagers
Olha Madylus
Компоненти: книга.

Imaginative Projects, A 
resource book of project 
work for young students
Matt Wicks
Компоненти: книга.

Pairwork and Groupwork, 
Multi-level activities for 
teenagers
Meredith Levy and Nicholas Murgatroyd
Компоненти: книга.

Teen World, Multi-level 
activities for teenagers
Joanna Budden
Компоненти: книга.

Business English 
BEGINNER TO ADVANCED

Business English Frameworks
Paul Emmerson 
Компоненти: книга.

Business Roles 2, Simulations 
for Business English
John Crowther-Alwyn
Компоненти: книга.

Cambridge Business English 
Activities, Serious fun for 
Business English students
Jane Cordell
Компоненти: книга.

Decisionmaker
David Evans
Компоненти: книга.

In Business, Activities to 
bring Business English to life
Marjorie Rosenberg 
Компоненти: книга

Intercultural Resource Pack, 
Intercultural communication 
resources for language teachers
Derek Utley
Компоненти: книга

Grammar  
and Vocabulary 
FALSE BEGINNER  
TO ADVANCED

A Way with Words
Stuart Redman and Robert Ellis  
with Brigit Viney
Компоненти: книга та аудіо CD, книга.

HIGHLY COMMENDED ESU Award

Collocations Extra
Elizabeth Walter and  
Kate Woodford
Компоненти: книга з CD-ROM.

Games for Grammar 
Practice
Maria Lucia Zaorob and Elizabeth Chin
Компоненти: книга.

Games for Vocabulary 
Practice
Felicity O’Dell and Katie Head
Компоненти: книга.

Meanings and Metaphors
Gillian Lazar
Компоненти: книга.

Singing Grammar
Mark Hancock
Компоненти: книга та аудіо CD.

The Grammar Activity Book
Bob Obee
Компоненти: книга.

Grammar Songs and Raps
Herbert Puchta, Matthew Devitt, Günther 
Gerngross, Christian Holzmann
Компоненти: книга, аудіо CD,  
аудіо CD/CD-ROM.

Skills
ELEMENTARY TO ADVANCED

Advanced Skills
Simon Haines
Компоненти: книга та аудіо CD.

Be Understood!
Christina Maurer Smolder
Компоненти: книга з CD-ROM та аудіо CD.

Listening Extra
Miles Craven
Компоненти: книга, аудіо CD, книга та 
аудіо CD.

Pronunciation Games
Mark Hancock
Компоненти: книга.

Quizzes, Questionnaires  
and Puzzles
Miles Craven
Компоненти: книга.

Reading Extra
Liz Driscoll
Компоненти: книга.

Speaking Extra
Mick Gammidge
Компоненти: книга, аудіо CD, книга та 
аудіо CD.

The Book of Days
Adrian Wallwork
Компоненти: книга та аудіо CD.

Writing Extra
Graham Palmer
Компоненти: книга.

Get on Stage
Herbert Puchta, Matthew Devitt  
and Günther Gerngross
Компоненти: книга, аудіо CD, DVD.
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Матеріали для викладачів

Cambridge English Practice Testbank 
– тести, що доступні online, котрі 
включають усі нові матеріали 
від Cambridge English Language 

Assessment – організації, яка розробляє екзамени. Дані 
тести повністю симулюють комп’ютерний екзамен і 
керуються online через просту у використанні CLMS.

www.cambridge.org/testbank

Web-site – переглянути наш повний каталог, 
а також  значну кількість безкоштовних 
ресурсів для вчителів, які включають 
захоплюючі завдання, плани уроків, аудіо, 
можна за посиланням, вказаним нижче.

cambridge.org/ua/cambridgeenglish

Cambridge English Schools – унікальний проект для шкіл, 
започаткований видавництвом Кембриджського університету 
(Cambridge University Press) та екзаменаційним департаментом 
Кембриджського університету (Cambridge Assessment English).
Проект передбачає залучення найкращих шкіл України до між-
народної спільноти Cambridge English Schools, що підтримується 
досвідом і знаннями Кембриджу.
Участь у проекті допоможе навчальним закладам досягти між-
народних стандартів.

Більше інформації: cambridgeenglishschools.com.ua

Cambridge English Schools

ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ВИВЧЕННЯ
ІНОЗЕМНИХ МОВ

найсучасніші матеріали
від всесвітньовідомих 

видавництв
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Cambridge University Press в Україні

Тетяна Шелепко
Методист-консультант Cambridge University Press 
tel: +38 067 382 11 81
e-mail: tshelepko@cambridge.org

Ганна Шовкалюк 
Методист-консультант Cambridge University Press 
tel: +38 067 537 38 41
e-mail: ashovkaliuk@cambridge.org

cambridge.org/ua/cambridgeenglish
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Better Learning presents:  

Music to mark to playlist

Jess Hytner

More Tools     5,827

From Toulon with Love: Jonny 

Wilkinson on language learning

Lauren Ward

More Experiences     2,268

Craft projects for grammar practice 

with young learners

Colin Sage

More Language     6,189

#Instaclass: 8 ideas for using 

instagram in the classroom

Agustina Savini

More Tools     1,946

On a Typical Friday Night … I’m 

Looking for Collocations

Chris Ozog

More Linguistics     6,445

Help with IELTS #5: Skimming  

and scanning

Pauline Cullen

More Assessment     6,303

 Join thousands of language teachers sharing  

 their experiences, insights, ideas and resources  

 for language learning. 

Be part of the World of Better Learning          

 cambridge.org/wobl 

 @cambridgeupelt 




