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Кембриджські сертифікати — безстрокові та відкривають безліч 
можливостей для навчання у майбутньому!

Іспити Cambridge English для школярів

Іспити Cambridge English підтверджують рівень знань та вмінь учнів використовувати англійську мову 
в реальних життєвих ситуаціях. А підготовка до іспитів розвиває комунікативні навички школярів.

Зміст і структура екзаменаційних завдань ґрунтується на дослідженнях в області навчання   
та викладання англійської. А досвід складання іспитів Cambridge English допомагає дітям   
та підліткам набути впевненості у своїх знаннях.

Young Learners —    
це серія екзаменів, для учнів   
початкової школи. 

Вони ретельно перевіряють мовні навички 
кандидатів й забезпечують цікаве та ефективне 
вивчення англійської на етапі підготовки. 

Формат завдань і процедура проведення іспитів 
мотивує та заохочує дітей вивчати англійську.

Іспити for Schools 
створені для учнів 
середньої та старшої школи. 

Контент завдань ґрунтується на знайомих 
підліткам ситуаціях, що дозволяє кандидатам 
впевнено почуватися на екзаменах.  

Вони допомагають учням поступово розвивати 
комунікативні та мовні навички, й рівень за 
рівнем готують до складніших іспитів. 

Розрізняють тести 3 рівнів: 

     A2 Key for Schools

     B1 Preliminary for Schools

     B2 First for Schools  

Існують тести 3 рівнів:

     Starters

     Movers

     Flyers  

Клас 

1-2 pre-A1 Starters

3-4 A1 Movers

Клас 

Середня та старша школа

Початкова школа

Школи
з поглибленим
вивченням
англійської

Школи з вивченням
англійської
за стандартною
програмою

6-7

8-9
B1 Preliminary
for Schools

10-11
B2 First
for Schools

A2 Key
for Schools

B1 Preliminary
for Schools

A2 Key for Schools
A2 Flyers



Чому ми рекомендуємо учням
складати Кембриджські іспити?

Чому школярі обирають
Cambridge English?

Центр Міжнародних Іспитів: IELTS, TOEFL, YLE, KET, PET, FCE, CAE, CPE, TKT

Офіційний партнер Cambridge Assessment English в УкраїніАвторизований CELTA, CELT-P/S, Delta Centre

Мотивація вивчати англійську

Young Learners
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2
3

Рівень мовних навичок оцінюється 
графічно, а не оцінкою або балами.  
Це дає дитині впевненість у власних 
силах.

Кожен кандидат отримує паперовий 
сертифікат, незалежно від оцінки.  
Це мотивує продовжувати вивчення 
англійської.

Позитивний досвід складання іспитів 
допомагає дитині подолати страх перед 
будь-якими екзаменами у майбутньому.

Урочиста церемонія вручення сертифікатів допомагає 
дитині побачити результат своїх досягнень і мотивує 
продовжувати вивчення мови.

Майбутні можливості
Кембриджські сертифікати не мають терміну дії,   
отже відкривають чимало можливостей для навчання  
та роботи у майбутньому.

 for Schools
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Сертифікат A2 Key for Schools дає змогу 
учням 9 класів отримати 12 балів із ДПА 
автоматично. А іспит B1 Preliminary for 
Schools — випускникам 11 класів 
загальноосвітніх шкіл.

Щодо навчальних закладів із 
поглибленим вивченням англійської, для 9 
класів потрібен сертифікат B1 Preliminary 
for Schools, а для 11 класів — B2 First for 
Schools.

Сертифікати Cambridge English мають 
необмежений термін дії, отже кандидати 
зможуть використати їх в майбутньому 
для вступу до ВНЗ чи роботи.

Grade Education Centre — найбільший ліцензований 
екзаменаційний центр Cambridge Assessment English    
в Україні, Східній Європі та Центральній Азії (ліцензія UA007). 
У нас можна скласти будь-який з іспитів лінійки Cambridge 
English у комп’ютерному або паперовому форматі. 

Впевненість у своїх знаннях
З досвідом складання Кембриджських іспитів, контрольні  
у школі, ДПА чи ЗНО більше не викликають хвилювання.
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