Презентація центру

Перший Кембриджський освітній центр – це ліцензована школа
англійської мови для дітей та дорослих та офіційний підготовчий
центр Cambridge Assessment English.
4000+ студентів на рік
4600+ іспитів на рік

Працюємо
онлайн
та офлайн
100+ людей у команді

25 сучасних аудиторій
+ власне кафе

носії мови та українські спеціалісти

20+ програм
для дітей та дорослих

заняття
вранці, вдень, ввечері
+ вихідні

В нашому центрі для вас:
англійська з нуля й до найвищого рівня — від Beginner (A1) до Proficiency (C2); правильно
розрахована та продумана система навчання: ви будете чітко знати, скільки часу вам
знадобиться для досягнення конкретних цілей;
кращі викладачі — з міжнародними викладацькими сертифікатами (CELTA, Delta, CELT-P,
CELT-S, IHCYLT, TYLEC, TKT), екзаменатори Кембриджських тестів та тренери викладачів;
сучасні програми й навчальні матеріали британських видавництв та власні авторські
розробки, а також інших видань;
широкий вибір курсів: загальна англійська, розмовна англійська, інтенсиви та експрес курси,
юридична та ділова англійська, підготовка до тестів;
вивчення англійської для дітей від 6 років, підлітків та дорослих.

Напрямки нашої діяльності
Курси для дорослих

Курси для дітей

Курси для підлітків

— загальна англійська

— 6–9 років

— підвищення рівня

— розмовна англійська

— 10–12 років

— експрес-курси

— з дислексією
та дисграфією

— підготовка до Кембриджських
іспитів

— курси з вимови

— підготовка до ЗНО

Екзаменаційний центр Cambridge Assessment English
— іспити для дітей: YLE Starters, Movers, Flyers
— Іспити для школярів: A2 Key for Schools, B1 Preliminary for Schools, B2 First for Schools
— іспити для дорослих: A2 Key, B1 Preliminary, B2 First, C1 Advanced, C2 Proficiency
— комп'ютерний тест Linguaskill

Курси англійської для роботи

Підготовка до мовних іспитів

— бізнес англійська

— ELTS

— юридична англійська

— TOEFL

— англійська для переговорів

— Cambridge English: FCE, CAE, CPE

— англійська для публічних виступів

Корпоративні програми
для компаній

Онлайн платформа для підготовки
до міжнародних іспитів

— онлайн та офлайн

Grade Online: www.grade-online.com/ielts/

— стандартні та спеціалізовані програми

Підвищення кваліфікації
для викладачів англійської

Тренінговий центр для викладачів
англійської

— CELTA

— семінари

— Delta

— конференції

— CELT-P, CELT-S

— воркшопи

— TKT

— вебінари

Рівні англійської мови
У своїй роботі ми орієнтуємося на міжнародні стандарти та у розподілі рівнів використовуємо
CEFR (Common European Framework of References).
Наші рівні

CEFR

Beginner (A1)
Elementary (A2.1)
Elementary Progressive (A2.2.)

Cambridge English
YLE Starters

A1, A2 or
Beginner

Pre Intermediate (B1.1)

Intermediate
Progressive (B1+.2)

n/a

3.5
4.5

B1, B2 or
Intermediate

PET, BEC Preliminary

FCE, BEC Vantage

Advanced (C1.1)

56 – 73

5.5
6.0
6.5

74 – 90

CAE, BEC Higher

7.0
7.5
8.0

91 – 114

CPE

8.5

Advanced Progressive (C1.2)
C1,C2 or
Advanced

35 – 55

4.5
5.0

Upper Intermediate
Progressive (B2.2.)

Proficiency Progressive (C2.2)

n/a

YLE Flyers
KET

Upper Intermediate (B2.1)

Proficiency (C2.1)

TOEFL iBT

YLE Movers

Pre Intermediate
Progressive (B1.2)
Intermediate (B1+.1)

IELTS

9.0

115 – 120

Перший Кембриджський освітній центр

cambridge.ua

(044) 580 33 00

(063) 580 33 00

вул. Ярославів Вал, 13/2-б

info@cambridge.ua

(095) 580 33 00

(098) 580 33 00

Як ми тестуємо своїх студентів?
Перед записом у групу ми обов'язково проводимо безкоштовне тестування
на визначення рівня (близько 60 хв), яке складається з двох етапів:

1

Лексико-граматичний тест
(онлайн або у нашому центрі)

2

Навички письма та говоріння

(перевіряється нашими спеціалістами)

Програми для дорослих
Загальна англійська
4,5 місяці, 2 або 3 рази на тиждень – вивчення нового рівня (підрівня), від А1 до С2.
Підручники: Face2face (A1), Roadmap (A2.1, A2.2), Speak Out (B1.1), Roadmap (B1.2), Speakout (B1+.1, B1+.2, B2.1),
Empower (B2.2), C1.1 C1.2 C2.1.

Експрес-курс
3 місяці, 1 раз на тиждень (на вихідних), 3 год – повторення та консолідація знань.
Використовуємо власну підбірку матеріалів.

Розмовний курс
3 місяці, 2 або 3 рази на тиждень – розвиток розмовних навичок, рівні В1, В1+, В2.
Використовуємо власну підбірку матеріалів.

Англійська для роботи
Бізнес та юридична англійська: 2 місяці, 3 рази на тиждень.
Англійська для переговорів та Англійська для публічних виступів: 2 місяці, 3 рази на тиждень.
Використовуємо власну підбірку матеріалів.

Підготовка до іспитів
Cambridge English (FCE, CAE, CPE): 4,5 місяці, 2 або 3 рази на тиждень / 3 год у вихідні дні.
IELTS, TOEFL: 2 місяці, 2 або 3 рази на тиждень.
Підручники: Expert First (FCE), Expert Advanced (CAE), Expert Proficiency (CPE), Власна підбірка матеріалів (IELTS, TOEFL).

Програми
для
дорослих
Які бонуси
у наших
студентів?

1

Визначення рівня

безкоштовно (онлайн та офлайн),
перевіряємо всі навички,
власний тест.

2

Клуби

3

безкоштовне додаткове заняття
щовихідних.

Google classroom

класна та домашня робота
+ додаткові матеріали.

4

Пробні тести

IELTS, TOEFL та FCE,
CAE, CPE.

60 хв

Програми
для підлітків
(13–17 років)

Програми
для дітей
(6–12 років)

Повний курс

2 вікові категорії: kids (6–10 років),
pre-teens (10–12 років)

9 місяців (вересень – травень),
підвищення рівня + підготовка
до Кембриджських іспитів:
фідбек батькам кожного семестру;
ДПА = 12 балів (9 та 11 класи);
знижки на іспити у нас: 10% та 50%
Підручники: Focus 1 (A2), Focus 2 (B1.1), Insight (B1.2),
Focus 3 (B1+.1). Insight (B1+.2), Focus 4 (B2.1),
Insight (B2.2), Focus 5 (C1.1), Outcomes (C1.2),
Gold Experience (FCE Prep).

Підготовка до ЗНО
9 місяців (вересень – травень),
1 раз на тиждень по 1,5 год (вихідні):
можна проходити паралельно з основним
курсом.

Спеціальна програма для дітей
з дислексією та дисграфією
(8–10 років для рівня А1 та 10–12 років
для рівня А2):
курс: 9 місяців (вересень – травень);
3 рази на тиждень по 1,5 год;
рівні: від pre-А1 до B1;
фідбек після кожного семестру.
Підручники: Academy Stars (kids), Eyes Open (pre-teens).

Власна підбірка матеріалів.

5

Програми для дорослих
Пропущені заняття

відпрацьовуються 3 заняття пропущені підряд
індивідуально та безкоштовно.

6

7

Цікаві соціальні сторінки:
Facebook, Instagram.

Корисний блог та Telegram-канал
з вивчення мови

Перший Кембриджський освітній центр
вул. Ярославів Вал, 13/2-б
cambridge.ua
info@cambridge.ua
(044) 580 33 00
(095) 580 33 00
(063) 580 33 00
(098) 580 33 00

