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The Learning Wheel illustration is a metaphor for the role that
educators play in accelerating learning, spreading the knowledge
and stimulating the curiosity of learners around the world.

Macmillan Education has been advancing learning for
over 175 years. Since the earliest days, we have established
ourselves as a world leading publisher, building strong
partnerships with educators, innovating in pedagogy and
digital content, and inspiring learners to achieve more.
In classrooms around the world we know how transformative
learning English can be, and we are passionate about
providing students and their teachers with everything they
need to succeed in education, in the workplace, and in life.

Connect & accelerate

Create & innovate

Support & inspire

Working alongside
teachers, academics
and educationalists
to accelerate knowledge
and make it accessible
and relevant around
the world

Developing innovative
and adaptable solutions
across content, resources
and technology that
make teaching rewarding
and improve learning
outcomes

Building lasting
relationships with teachers
and lecturers, providing
guidance, support and
inspiration on the path
of their professorial
development

Macmillan Education.
Advancing Learning

Macmillan Partners
Teachers’ Support
and Beyond

БОНУСНА ПРОГРАМА

Вашою метою є високі стандарти мовної освіти?
Ви прихильник інновацій в освітньому процесі?
Тоді ми запрошуємо Вас стати учасником Програми «Macmillan Partners».
Це Програма для закладів освіти, які використовують у своїй роботі навчальні матеріали
нашого видавництва. Мета Програми – забезпечити всебічною підтримкою освітні
заклади, які орієнтовані на досягнення високих результатів мовної освіти у відповідності з
державними та міжнародними стандартами. Статус Macmillan Partner – це визнання внеску
закладу освіти у впровадження інновацій у навчальний процес на основі використання
навчально – методичних комплексів видавництва «Макміллан».
Станьте частиною світової професійної спільноти, яка об’єднує більш ніж 800 000 викладачів
з 120 країн світу. Ми прагнемо зробити так, щоб і вчителі, і учні працювали за нашими
навчальними матеріалами із ще більшим задоволенням, більш результативно та цікаво!

Можливості Програми:
•

Тренінги та круглі столи за участю авторів та методистів видавництва;

•

Поповнення бібліотеки навчального закладу новими ресурсними матеріалами;

•

Онлайн – моніторинг навчальних досягнень учнів та студентів (MELTS);

•

Інформаційна підтримка заходів навчального закладу;

•

Публікації робіт викладачів на сайті www.macmillanukraine.com

Дізнайтеся більше на сайті www.macmillanukraine.com в розділі «Викладачам»

Приєднуйтесь до нас у соцмережах
Facebook: Macmillan Education Ukraine
YouTube Macmillan Ukraine
Бажаємо успіхів та натхнення!
Ми завжди раді допомогти Вам зробити правильний вибір.
Команда «Макміллан»

НАВЧАЛЬНІ ПІДРУЧНИКИ ВИДАВНИЦТВА МАКМІЛЛАН
рекомендовані Міністерством освіти і науки України
Грифи МОН та календарно-тематичне планування Ви знайдете на сайті
www.macmillanukraine.com у розділі «Викладачам»
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ЦИФРОВІ РЕСУРСИ

Який би з курсів видавництва
«Макміллан» Ви не обрали,
Ви та Ваші учні матимуть
доступ до різноманітних
цифрових ресурсів
(blended learning package)
Дані ресурси є частиною більшості наших курсів.
Пропонуємо Вам схематичне пояснення всіх складових
даних компонентів, які будуть зустрічатися в каталозі:

AMERICAN ENGLISH

DIGIBOOK / eBOOK

Available in American English

Page faithful version of the
Student’s Book

BRITISH ENGLISH
Available in British English

VIDEO
Video content

CD-ROM
Additional content for teachers
and/or students

DIGITAL STUDENT’S BOOK
Fully interactive version of the
Student’s Book with embedded
video and audio

RESOURCE CENTRE
Additional downloadable content for
teachers and/or students

PRESENTATION KIT
Interactive presentation material for
use with projectors and/or interactive
whiteboards

ONLINE WORKBOOK/
PRACTICE
Additional practice activities with
automatic scoring

FREE ONLINE RESOURCES
CLASS AUDIO
Course audio recordings
for use offline
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ЦИФРОВІ РЕСУРСИ

The Young
Learners’ Portal
The Young Learners Portal забезпечує вчителя, учнів та
батьків додатковими матеріалами до всіх наших курсів,
що допомагає створити Home–School Links.

Відвідавши його, Ви знайдете:
• Розділ для батьків з порадами та вправами;
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• Інформацію щодо наших курсів
українською мовою;

A–D

Letters

2

1

2

1

1

• Інструкцію щодо використання
наших course apps.

1

2

1

2

1

D

Downloade

d from

/resources
Education learners.com
©Macmillan illanyoung
www.macm

Безкоштовні ресурси
для завантаження
www.macmillanyounglearners.com
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ЦИФРОВІ РЕСУРСИ

Всі ресурси завантажуються за кодом з Teacher’s Book та Student’s Book.
Online Workbook доступний в Premium Pack.
Детальна інструкція щодо активації кодів знаходиться
на сайті www.macmillanukraine.com в розділі «Інструкції»

Macmillan Education Everywhere (МЕЕ) –
інтернет-платформа, яка містить цифрові версії
підручників, онлайн-робочі зошити, аудіо та відео,
додаткові дидактичні матеріали та інші електронні
компоненти підручників видавництва Macmillan
Education. Після завантаження МЕЕ на комп’ютер
планшет або будь-який мобільний пристрій, вчителі та учні отримують доступ до навчальних
ресурсів у зручний для них час в режимі онлайн або оффлайн.
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www.macmillaneducationeverywhere.com

Mimi’s Wheel

CLIL

3-6 років

ДОШКІЛЬНА ОСВІТА

NEW

CAROL READ
Mimi’s Wheel – новий 3-рівневий підручник для
дошкільнят, який надає вчителям усі необхідні засоби
для успішного навчання дітей.

Автор підручника Carol Read є
титулованим
експертом у
навчанні дітей
молодшого
шкільного та
дошкільного віку.

Завдяки унікальному підходу Hop on & Hop off вчителі
можуть або hop on – тобто поступово виконувати всі
рекомендації, або hop off, тобто самостійно обирати на
якому етапі який матеріал давати учням відповідно до того,
на якому рівні у них зараз вивчення рідної мови. Матеріал
підручника можна легко адаптувати відповідно до кількості
годин та очікуваних результатів, що робить даний курс
надзвичайно гнучким та зменшує час на підготовку до уроків.
• Захоплюючі анімаційні оповідання та відео про сім’ю
Міркат та реальних дітей допомагають підготувати
дітей до початкової школи та забезпечують розвиток
необхідних життєвих компетентностей (Life Skills).
• Серія методичних відео (teacher training videos)
з фрагментами уроків та методичних порад щодо
навчання найменших діток
• Ігри та нагороди в Student’s App забезпечують
захоплюючу мовну практику та мотивують учнів до
вивчення англійської за межами класної кімнати.

Завантажити зразок можна тут:
www.macmillanukraine.com/Каталог

Learning Stars

CLIL

3-6 років

JEANNE PERRETT, JILL LEIGHTON
Ефективна підготовка до навчання в школі з
підручником Learning Stars. Навчаємо читати
та рахувати англійською мовою: знайомимось з
англійськими звуками, літерами, числівниками.
• Teacher’s Resource Centre – ресурсні матеріали,
шаблони поробок, матеріали для перевірки знань,
дидактичне відео за кодом доступу у Книзі для
вчителя;

Ideal for
PRE-SCHOOL
preparation

• Projectable Digibook – матеріали для
інтерактивної дошки, сюжетні оповідання та
аудіо записи в комплекті з Книгою для вчителя.
Детальна інформація знаходиться на

www.macmillanukraine.com/Каталог
та на www.macmillanyounglearners.com/

learningstars

5

НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА

Формування ключових
компетентностей
(Державний стандарт
початкової освіти, стор.
1-2, 4)

Всебічна методична
підтримка вчителя

1

7
Безкоштовний усний
увідний курс

Macmillan
Education
Ukraine

6

5
Грифи МОН, готове
календарно-тематичне
планування

для Нової
української
школи

4
Готові інструменти
для здійснення
формувального
оцінювання

6

2

Повна відповідність
параметрам навчальнопізнавальної діяльності
учнів (Типова освітня
програма, стор. 41)

3
Навчальні ігри
інтегровані
в кожен урок

KATHRYN HARPER, GABRIELLE PRITCHARD,
JIM ROSE, ALISON BLAIR, JANE
CADWALLADER, STEVE ELSWORTH

НУШ CLIL
1-4 клас

Підручник нового покоління Academy Stars це поєднання кращих методичних традицій
та сучасних комунікативних технологій, що
дозволить учням з перших кроків досягти
високих результатів у вивченні англійської мови.
Інноваційний компонент Pupil’s Practice Kit
з додатковими інтерактивними завданнями
та інструментом автоматичної перевірки
Gradebook дозволяє побачити досягення
кожного учня та робить навчання більш цікавим.

НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА

Academy Stars

• Книга для вчителя з поурочними планами та
додатковими практичними рекомендаціями щодо
організації активної навчальної взаємодії учнів на
уроках. Книга для вчителя містить код доступу до
інтернет – ресурсу Teacher’s Resource Centre.
• Teacher’s Resource Centre містить: аудіофайли;
Assessment pack (матеріали для діагностичних та
контрольних робіт); Level worksheets (додаткові
завдання для відпрацювання лексики, граматики,
читання); Flashcards та багато інших корисних
матеріалів.
• Test Generator – банк тестових завдань та зручний
інструмент для швидкого створення діагностичних
робіт.

Підготовка до
Кембриджських
іспитів Young
Learners Test

• Presentation Kit – цифрові версії підручника і
робочого зогита з інтегрованими аудіо - та відео
файлами та набором інструментів для роботи на
інтерактивній дошці або на комп’ютері.

www.macmillanyounglearners.com/
academystars
Зайдіть на сайт www.macmillanukraine.com
та познайомтесь зі сторінками підручника.

Інструкції щодо активації кодів у Підручнику та Книзі для вчителя
знаходяться на сайті www.macmillanukraine.com у розділі «Інструкції»
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НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА

English World
MARY BOWEN, LIZ HOCKING

НУШ CLIL
1-4 клас

international
BEST-SELLER
Унікальний 10-рівневий курс, який забезпечує
наступність у вивченні англійської мови при
переході з початкової школи у середню.
Підручник містить код доступу до його
електронної версії з вбудованими аудіо та
відео файлами, а також диск з додатковими
інтерактивними вправами.
• Teacher’s Resource Centre з додатковими
лексичними та граматичними завданнями, тестами,
методичними рекомендаціями (код доступу
знаходиться у Книзі для вчителя);
• інноваційний DVD-ROM – чудове доповнення
до НМК для роботи на інтерактивній дошці або на
компютері.
• Книга для вчителя з цифровою версією Підручника
для учня.
• програма Home-School Connect programme
забезпечує навчання поза межами класу та залучає
батьків до співпраці. (переглянути програму можна
на сайті www.macmillanyounglearners.com/
englishworld/ у розділі Parent)

Зайдіть на сайт www.macmillanukraine.com
та познайомтесь зі сторінками підручника.
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Дізнайтеся більше на www.macmillanukraine.com

PRINTHA ELLIS, MARY BOWEN

НУШ CLIL

1-3 клас

Way Ahead for Ukraine – 4-рівневий
підручник для загальноосвітніх шкіл (2 години
на тиждень), створений відповідно до нової
Програми. Особистісно-орієнтований та
діяльнісний підходи до навчання англійської
мови дозволяють повністю розкрити творчий
потенціал дитини.
Кожен розділ підручника (unit) складається з
функціональних діалогів, граматичного матеріалу
в контексті, пісень, ігор та словника в малюнках.
Повторюваність мовного матеріалу полегшує
поступове мимовільне запам’ятовування учнями
базової лексики і граматичних структур.

НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА

Way Ahead
for Ukraine

Літери вводяться з 5-го розділу першого рівня курсу.
Робочий зошит містить вправи на додаткове
опрацювання мовного матеріалу.

www.macmillanukraine.com/way-ahead
На сайті www.macmillanukraine.com/teachers
ви знайдете додаткові безкоштовні ресурси для навчання читання
та письма та тести.

Увага! При купівлі 10 комплектів
Увага! При купівлі 15 комплектів
Way Ahead for Ukraine, вчитель отримує
Way Ahead for Ukraine, вчитель отримує
безкоштовно Teacher’s Book (містить Audio Disc). безкоштовно Teacher’s Book (містить Audio
Disc), Pupil’s Book, та набір постерів.

Дізнайтеся більше на www.macmillanukraine.com
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ПОЧАТКОВА ШКОЛА

Story Central

CLIL

VIV LAMBERT, MO CHOY, ANGELA LLA NAS,
LIBBY WILLIAMS

ДЛЯ МІЖНАРОДНИХ ШКІЛ
Story Central – 6-рівневий підручник з
англійської мови, який розвиває любов до
навчання за допомогою оповідань, допомагає
учням легко спілкуватися та розвиває навички,
необхідні як у класі, так і поза його межами.
Дізнайтеся більше на www.macmillanukraine.

com/Каталог / Навчання дітей/ story-central

Ви можете завантажити зразок Story Central тут:

mac-ed.courses/story-central

Grammar Goals

CLIL

NICOLE TAYLOR, MICHAEL WATTS
Grammar Goals – шестирівневий курс
граматики англійської мови для початкової
та середньої школи.
Вивчаючи граматику за курсом Grammar Goals
учні швидко стають впевненими, що
є необхідним на екзаменах.

• Книга для вчителя містить аудіо диск та код доступу
до Teacher’s Resource Centre;
• Teacher’s Resource Centre містить
· набір тестових завдань,
· презентації граматики,

Teacher’s
Resource Centre
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· додаткові завдання.

Детальна інформація знаходиться на сайті

www.macmillanyounglearners.com/
grammargoals

1-6 клас

РОЗУМНІ КАНІКУЛИ

6-10 років

11-15 років

16-18 років

Online resources
for Macmillan Readers
Macmillan Readers вебсайт надає Вам доступ до
величезної кількості навчальних ресурсів, які чудово
урізноманітнять Ваші уроки з читання.
Ресурси для вчителів та учнів містять:
•
•
•
•
•
•
Ласкаво просимо
на ресурсний сайт
Macmillan Readers

•

тест на визначення рівня володіння мовою учнями;
Інструкція щодо використання Graded Readers на уроках;
відповіді до завдань, тести, аудіо та зразки розділів із книжок;
завдання в екзаменаційному та академічному форматах;
Творчі завдання для письма та Book Corner Club;
Тести, завдання, які можна роздрукувати, відповіді; cтатті,
інтерв’ю та літературні огляди;
Конкурси для шкіл.

Детальна інформація на www.macmillanreaders.com

Детальні методичні рекомендації для вчителя та тести
можна безкоштовно завантажити на сайті

www.macmillanyounglearners.com/readers
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NEW

All Clear
for Ukraine
FIONA MAUCHLINE, DANIEL MORRIS
All Clear for Ukraine - новий підручник,
спеціально розроблений для України для
5-7 класів, який містить сучасні матеріали,
що відповідають реаліям сучасного життя.
Він забезпечує покроковий підхід до
навчання лексики, граматики та навичок,
які готують учнів до успішного складання
іспитів у майбутньому. Завдяки його
унікальним компонентам підручник можна
використовувати як в загальноосвітніх,
так і в спеціалізованих школах.

Основні особливості курсу
• Повністю відповідає програмам МОН
• 80% завдань озвучені
• Систематична підготовка до ЗНО та ДПА
вже з 5 класу
• Словник з транскрипцією та перекладом
українською
• Два уроки розвитку умінь читання в
кожному розділі, всі тексти представлені
у форматі інтернет статей та дописів, що
мотивує підлітків
• Розділ «Говоріння» пропонує реальні
комунікативні ситуації спілкування, озвучені
моделі діалогів та покрокові інструкції для
власного висловлення.
• Розділ «Письмо» містить озвучені моделі
письмових робіт
• Окремий розділ про Україну
• Після кожних трьох розділів – уроки
Cultural Awareness + video, Digital
Competence – проектні роботи
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РОБОЧИЙ ЗОШИТ
• Завдання трьох рівнів складності
• Cumulative revision із завданнями на
використання мови у форматі ЗНО
• Пояснення граматичних явищ
українською мовою
• Writing Guide

СЕРЕДНЯ ТА СТАРША ШКОЛА

5-7 клас

КНИГА ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ
• Детальні плани-конспети уроків
• Рубрика mixed-ability solutions –
завдання для учнів, що потребують
додаткової допомоги вчителя, та завдання
для учнів, що потребують біль складних
завдань
• Довідкова країнознавча інформація
• Поради щодо застосування цифрових
технологій
• Код в підручнику дає доступ до
додаткового інтерактивного зошиту + аудіо
до робочого зошиту
КОД В КНИЗІ ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ:
• Цифрові версії підручника та робочого
зошита
• Ресурсний центр вчителя – 240 додаткових
уроків
• Тести трьох рівнів складності
• Culture Watch Website – країнознавчі
відео з розробленими до них уроками.
• Всі ресурси учня
Інструкції щодо активації кодів у Підручнику та Книзі для вчителя
знаходяться на сайті www.macmillanukraine.com у розділі “Інструкції”
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Gateway 2nd Edition
DAVID SPENCER
Gateway 2nd edition забезпечує підготовку
учнів до успішного складання випускних
іспитів, розвиває критичне мислення.
Містить Life Skills Video в кожному розділі
+ worksheets та Flipped Classroom Video
з поясненнями граматики від автора +
worksheets
Для учня: Student’s Book Premium
Pack (підручник з кодом доступу до Online
Workbook та ресурсного центру учня) та
Workbook (паперовий робочий зошит).
Для вчителя: Книга для вчителя з кодом
доступу до інтернет-ресурсу
• Teacher’s Resource Centre – містить аудіо- та
відеоматеріали, тести, додаткові розробки уроків
з граматики, Study Skills, Literature, CLIL, Culture,
Everyday English, Life Skills, а також методичні
рекомендації до них.
• Test Generator – зручний інструмент для швидкого
створення перевірочних робіт;
• Presentation Kit – цифрова версія Книги для
учня та робочого зошиту з вбудованими аудіо- та
відеоматеріалами та набором інструментів для
роботи на інтерактивній дошці або на комп’ютері.

Зайдіть на сайт www.macmillanukraine.com
та познайомтесь зі сторінками підручника.

Online Workbook БЕЗКОШТОВНО
кожному учню
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CLIL

A1+ - C1

Mістить embedded reader “The Three
Musketeers” by Alexander Dumas
+ worksheets + додаткові вправи
в Teacher’s Recourse Center

Mістить embedded reader “White Fang”
by Jack London + worksheets + додаткові
вправи в Teacher’s Recourse Center

Mістить embedded reader “The Secret
Garden” by Francers Hodgson Burnett
+ worksheets + додаткові вправи в
Teacher’s Recourse Center

Mістить embedded reader “King Arthur and
the Knights of the Round Table” by Stephen
Colbourn + worksheets + додаткові вправи в
Teacher’s Recourse Center

СЕРЕДНЯ ТА СТАРША ШКОЛА

Gateway embedded readers

Mістить embedded reader “David Copperfield” Mістить embedded reader “Agnes Grey”
by Charles Dickens + worksheets + додаткові
by Anne Bronte + worksheets + додаткові вправи
вправи в Teacher’s Recourse Center
в Teacher’s Recourse Center

Інструкції щодо активації кодів у Підручнику та Книзі для вчителя
знаходяться на сайті www.macmillanukraine.com у розділі “Інструкції”

15

16

В 2019 році однією з переможців міжнародного
конкурсу Teach with Dave стала Ірина Крук
із Луцька. В 2020 році видавництво знову
оголошує конкурс – тому бажаємо успіху всім,
хто братиме в ньому участь!
СЛІДКУЙТЕ ЗА ОГОЛОШЕННЯМИ
НА НАШІЙ СТОРІНЦІ У ФЕЙСБУЦІ:
MACMILLAN EDUCATION UKRAINE
та на сайті www.macmillanukraine.com
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NEW

Optimise

CLIL

A2 B1 B1+ B2

MALCOLM MANN STEVE TAYLORE-KNOWLES
Новий екзаменаційний підручник для підлітків
від авторів бестселерів Laser, Get 200! та
Destination Малкольма Манна і Стіва ТейлораНоулза. Даний підручник допоможе успішно
підготуватися до іспитів завдяки послідовному
грунтовному підходу до вивчення англійської
мови. Допомагає учням зрозуміти стратегії
виконання конкретних завдань та досягти не
лише високих результатів, а і вдосконалити
рівень володіння мовою в цілому
Книга для вчителя містить поурочне
планування та методичні рекомендації щодо
організації активної пізнавальної діяльності
учнів. Книга для вчителя має код доступу до
інтернет - ресурсу Teacher’s Resource Centre;
• Teacher’s Resource Centre це ресурсні матеріали
для розширення мовної практики учнів як у класі, так
і вдома;
• Test Generator – це зручний інструмент для
швидкої перевірки умінь та навичок учнів;
• Online Workbook миттєво перевіряє роботи учнів,
надсилаючи результати вчителю та учням;
• Presentation Kit – інтерактивна цифрова версія
підручника з інтегрованими аудіо - та відео файлами,
інтерактивними вправами та набором інструментів
для роботи на інтерактивній дошці, комп’ютері
і мобільних пристроях. Вчитель сам вирішує як
презентувати матеріал – лише в інтерактивному
форматі, чергувати з друкованою версією, чи
використовуючи лише друкований підручник.
• The Student’s Resource Centre надає доступ
до Workbook audio, Student’s Book video та
додаткових навчальних матеріалів для самостійного
опрацювання.

36
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Відвідайте сайт www.macmillanukraine.com та
познайомтесь зі сторінками підручників та інструкціями
щодо активації кодів до інтернет-ресурсів.

www.macmillanenglish.com/optimise

MARTA ROSINSKA, LYNDA EDWARDS,
MALCOLM MANN, STEVE TAYLORE-KNOW

ПІДГОТОВКА
до ЗНО та ДПА
Get 200! – найкоротший шлях
до найвищого балу на ЗНО!
Book 1 – рекомендована для 10 класів
Book 2 – рекомендована для 11 класів
Категорія: старша школа

СЕРЕДНЯ ТА СТАРША ШКОЛА

Get 200!

• Завдання у підручнику двох рівнів складності
(базовий та поглиблений)
• Кожна частина містить понад 100 тренувальних
вправ у форматі ЗНО.
• Кожен розділ підручника містить до 25 вправ на
розвиток лексико-граматичних навичок.
• Всі завдання рубрики “Exam task” повністю
відповідають формату українських випускних іспитів
з англійської мови (ЗНО та ДПА).
• Підручник забезпечує покрокове навчання 4-м
видам мовленнєвої діяльності та екзаменаційним
стратегіям
• Містить тексти для читання різноманітних жанрів, що
відповідає вимогам програми ЗНО
• Зразки написання листів, есе, статей у розділі
“Writing Bank”.
• Кожна частина містить розділ, присвячений Україні та
українським реаліям
• Матеріали для уроків з країнознавства англомовних
країн у розділах “Culture”.

Аудіофайли до підручника у форматі МР3
завантажуються на сайті

www.macmillanukraine.com/
teachers/get-200/ безкоштовно.
Для вчителя:
Teacher’s Notes містить Audio CD та код
доступу до тестів, які завантажуються з сайту

www.macmillanukraine.com/
teachers/get-200/
Дізнайтеся більше на www.macmillanukraine.com
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CLIL

English World (рівні 7–10)

5-10 клас

MARY BOWEN, LIZ HOCKING, WENDY WREN
Рівні 7-10 підручника English World
відповідають навчальними потребами учнів
даної вікової групи та розвивають важливі
навички, необхідні у повсякденному житті.
•

До компонентів входить інноваційний
Teacher’s Digibook (рівні 7-10), який
містить електронний підручник для
використання на IWB, поради та
пояснення авторів підручника, методичні
рекомендації та фрагменти уроків.

www.macmillanyounglearners.com/
englishworld

Laser

A1+ – B2

MALCOLM MANN,
STEVE TAYLORE-KNOWLES
Laser – п’яти рівневий курс для учнів середньої
та старшої школи. Забезпечує ретельну та
систематичну підготовку до екзамену ЗНО за
рахунок вправ, які співпадають з форматом
даного екзамену. Пропонує збалансований
підхід до розвитку умінь читання, письма,
говоріння та аудіювання.

www.macmillanenglish.com/laser
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ПІДГОТОВКА
до ЗНО та
ДПА

Системна підготовка до ЗНО/ДПА
з 5 класу*

Get 200!
Book 1 Book 2
10-11 кл

Optimise A2-B2
8-11 кл

Gateway A1+-B2+
5-11 кл

All Clear
5-7 кл

*Згідно з наказом МОН України 09.07.2019 № 945 ЗНО з англійської мови стає
обов’язково-вибірковим з 2021.

www.macmillanukraine.com
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CLIL:

Macmillan
Natural and
Social Science

CLIL

А1 – В1+

JOANNE RAMSDEN
Macmillan Natural and Social Science –
шестирівневий курс, призначений для шкіл,
які вивчають природознавство, історію та
географію англійською мовою.
CLIL

Macmillan Science

А1 – В1+

DAVID GLOVER, PENNY GLOVER
Macmillan Science природничо-науковий
курс для початкової школи, призначений
для шкіл з навчанням деяких предметів на
англійській мові. Практичні заняття при
роботі з даним курсом роблять навчання
захоплюючим як для дітей, так і для вчителів.

Macmillan
Mathematics

CLIL

PAUL BROADBANT, ANNE BROADBENT
Macmillan Mathematics – курс математики
на англійській мові для початкової школи.
Курс розроблено експертами в області
початкової шкільної освіти на основі
детально проведених наукових досліджень.
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А1 – В1+

INTERNATIONAL CURRICULUM
Inspiring a love of reading, fun in science and
enjoyment in maths

CLASSROOM
RESOURCES

R
EA

N IN G B R I D
G

US

IO

N

TR

TE

DIGITAL

P ARENT
ENGAGEMENT

E

L

TEACHER
TRAINING

AT
D F
O UN D

LANGUAGE
EXPERTISE

ASSESSMENT

All of our resources are based on the best teaching methodologies and
pedagogiesfrom around the world. They include:
176 years of Macmillan Education unique expertise and experience
Print and digital resources that can be used flexibly to suit your curriculum
Tools that develop essential key life skills such as problem solving, critical
thinking, collaboration, independent learning and communication whilst
embedding deep subject knowledge
Expert support for learners whose first language may not be English
To find out more visit macmillanic.com

international.curriculum@macmillaneducation.com
www.macmillanic.com

@Macmillaned_IC

\MacmillanIC

@MacmillanEducationIC
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INTERNATIONAL CURRICULUM

Max Maths Primary –
A Singapore Approach
6-12 років

PRIMARY

PUBLISHING

∞

Унікальний підхід до вивчення математики,
заснований на передовому науковому
дослідженні;

∞

Повна відповідність вимогам Cambridge
Primary maths curriculum framework;

∞

Багата бібліотека матеріалів для додаткового
тренування і моніторингу успішності учнів;

∞

Всебічна методична підтримка викладача по
використанню інноваційного підходу до навчання
«Singapore Approach» і роботі з дітьми з
різним рівнем мовної підготовки

Max Science Primary –
Discovering through
Enquiry
6-12 років
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∞

Повна відповідність вимогам Cambridge
Assessment International Education (CAIE)
curriculum та CAIE Science Curriculum
Framework (рівні 1–6);

∞

Гнучка інтеграція в навчальний план
регіонального рівня;

∞

Всебічна методична підтримка викладача
по роботі з дітьми з різним рівнем мовної
підготовки;

∞

багата бібліотека матеріалів для додаткового
тренування і моніторингу успішності учнів
enquiry and critical thinking. not English.

Viv Lambert and Mo Choy

Global Stage

PRE A1 – B1+

ELAINE BOYD, MO CHOY, JEANETTE CORBETT,
ARAMINTA CRACE, LUCY CRICHTON, KATIE
FOUFOUTI, VIV LAMBERT, PAUL MASON, ROISIN
O’FARRELL, CHERYL PELTERET, KAJ SCHWERMER,
SHELAGH SPEERS, NICOLA TAYLOR, TRACY
TRAYNOR, MICHAEL WATTS
7–12 років

Global Stage – 6-рівневий підручник з англійської
мови допоможе дітям 7-12 років навчитися впевнено
говорити та писати англійською мовою.
Мета підручника полягає у формуванні та розвитку
всіх необхідних умінь та навичок для спілкування
англійською мовою, а також розвитку критичного
мислення, соціальних навичок та емоційного інтелекту.

INTERNATIONAL CURRICULUM

Language Book 1

ДЛЯ ВИКЛАДАЧА:
∞

Книга для вчителя містить детальні покрокові
рекомендації щодо проведення уроків, а також
код доступу до інтернет-ресурсу, який є дійсним
протягом 24 місяців з моменту активації.

Інтернет – ресурс складається з Resource Bank,
Test Generator, Enhanced Teacher’s eBook,
Navio App.
Resource Bank містить:
Test Generator – тестові завдання та
— Audio from Tap and Teach Lessons – аудіо для
зручний інструмент для створення власних
проведення занять.
перевірочних робіт.
•

—
—
—
—
—

—

—

Language Book Resources – аудіо, відео,
додаткові завдання з граматики, лексики та письма.
Literacy Book Resources – аудіо, відео, додаткові
завдання з граматики, лексики та орфографії.
Tests – готові тести до кожного розділу підручника,
тест за півріччя та підсумковий тест в кінці року.
Letters to Parents – зразки листів для батьків з
описом основних цілей навчання перед початком
кожної теми.
Cambridge Exam Materials – завдання і тести
у форматі Pre A1 Starter, A1 Movers, A2 Flyers, Key
и Preliminary з методичними рекомендаціями для
вчителя.
Curricula and Framework Correlation
Charts – таблиці відповідності змісту курсу
вимогам CEFR, Cambridge English Exams та CCSS
(Common Core State Standards).
Resources from Previous Levels – додаткові
граматичні та лексичні завдання попередніх рівнів.

Enhanced Teacher’s eBook – розширені
практичні рекомендації до Книги для вчителя з
можливістю роздрукування сторінок.
Teacher’s App яке містить Tap & Teach
Lessons (цифрова версія Language Book та
Literacy Book з вбудованими аудіо та відео
та набором інструментів для роботи на
комп’ютері або інтерактивній дошці, а також
дає можливість створення та керування
віртуальними класами та моніторингу роботи
учнів.

ДЛЯ УЧНІВ:
∞

Комплект для учня складається з Language
Book та Literacy Book. Language Book містить код
доступу до ресурсу Navio app для учня. Доступ
доступ є дійсним протягом 15 місяців з моменту
активації коду.

•

Ресурс Navio app для учня містить інтерактивні
завдання на закріплення лексики та граматики на
основі підходу гейміфікації.
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ПІДГОТОВКА ДО ЕКЗАМЕНІВ

Language
Practice Series

A2 – C1

MICHAEL VINCE, AMANDA FRENCH,
PETER SUNDERLAND
Структура посібників Language Practice дозволяє
розвивати лексичні та граматичні навички, які є
необхідними для успішного складання іспитів.
Книги Language Practice for First та Language
Practice for Advanced містять унікальний код
доступу до онлайн – компоненту Macmillan
Practice Online.

Testbuilder Series

В1 - C2

MARK HARRISON, AMANDA FRENCH,
SAM MCCARTER, JUDITH ASH

ПІДГОТОВКА ДО ДПА
9 клас
загальноосвітньої школи
ПІДГОТОВКА ДО ДПА
9 клас
спеціалізованої школи

Популярна серія Testbuilder Series написана
спеціально для того, щоб допомогти учням та
студентам підготуватись та успішно скласти
міжнародні іспити. Всі посібники серії надруковані
в двох варіантах: з відповідями до тестів та
без відповідей. Видання з відповідями містять
пояснення, чому дана відповідь є правильною.
аналіз моделі відповіді.

ПІДГОТОВКА
ДО ЗНО
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Це всеохоплюючі курси, які надають можливість ретельно підготуватись до іспитів
на отримання британських сертифікатів відповідного рівня. Кожен модуль передбачає
систематичний розвиток та всебічне опрацювання усіх чотирьох мовленнєвих вмінь,
а також пропонує поглиблену екзаменаційну практику у формі “Help Boxes”.
ПІДГОТОВКА ДО ДПА
9 клас
спеціалізованої школи

Ready for PET

B1

NICK KENNY, ANNE KELLY
Матеріал 10 тематично організованих та чітко
структурованих уроків допоможе учням та
студентам сформувати навички та уміння,
які є необхідними для успішного складання
Preliminary English Test (PET).
ПІДГОТОВКА
ДО ЗНО

Ready for First

ПІДГОТОВКА ДО ЕКЗАМЕНІВ

Ready for series

B2

ROY NORRIS, AMANDA FRENCH
Нове, третє видання нашого популярного курсу для
підготовки до Кембриджського іспиту Fist (FCE)
exam.
Підручник пропонує поглиблену екзаменаційну
практику у формі “What to expect in the exam”,
“How to go about it”.

Ready for Advanced

С1

ROY NORRIS, AMANDA FRENCH
Нове, третє видання нашого популярного курсу
для підготовки до Кембриджського іспиту
Сambridge English: Advanced

Straight to First

В2–С1

ROY NORRIS

Straight to Advanced
ROY NORRIS, RICHARD STORTON, ZOLTAN REZMUVES
Підручники для інтенсивної підготовки до міжнародних
екзаменів з англійської мови Cambridge English: First
(FCE) та Cambridge English: Advanced (CAE) з описом
стратегій виконання екзаменаційних завдань.
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Готуйтесь до міжнародних екзаменів
з Macmillan Education
Cambridge English: Young Learners

Starters

Movers

Flyers

Cambridge English:
Key

Cambridge English :
Preliminary

Cambridge English:
First for schools

Cambridge English:
First

Cambridge English:
Advanced

IELTS

www.macmillanukraine.com
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ROBERT CAMPBELL, ROB METCALF,
REBECCA ROBB BENNE

A1 – B1
Ideal for
SPEAKING
CLUBS!

Beyond – 6- рівневий підручник для
підлітків, який, крім вивчення англійської
мови, допомагає розвивати життєві навички.
Даний курс постійно мотивуватиме Ваших учнів до
навчання за допомогою мультимедійних ресурсів,
таких як Speaking videos та Moving Picture
videos. Ви зможете легко перевіряти індивідуальні
роботи учнів завдяки автоматичному оцінюванню в
Online Workbook.
Student’s Resource Centre містить всі аудіо- та
відеоматеріали курсу, додаткові завдання з лексики
та граматики, насичену базу даних з говоріння,
списки лексики, онлайн робочий зошит (в комплекті
Student’s Book Premium Pack)

ПІДРУЧНИКИ ДЛЯ МОВНИХ ШКІЛ

Beyond

Presentation Kit містить аудіо- та відеоматеріали,
інтерактивні вправи та відповіді до них. В Teacher’s
Area можна створити свої матеріали, а в Resource
Area – завантажити pdf-файли з відповідями, тексти
аудіо- та відеозаписів. Teacher’s Resource Centre
містить додаткові уроки, проектні роботи, аудіо- та
відеоматеріали, диктанти, тести та багато іншого.

www.macmillanbeyond.com

nicate

ing Skills

1
B1

Communicate

n skills

1

nd listening skills through videostudents. All the video has been
ce in the challenges that they’d
n an English-speaking country.
uations students will experience
nal and working lives.

of the course really capture, in an
pects of life in the UK.

Communicate
Listening & Speaking Skills

activities that fit perfectly into any
on developing communication

Coursebook & DVD
Coursebook & DVD

ening sections are carefully
s all the learning aims together.

al for exam-based tasks and there
ough ‘exam tips’ and word lists.

DVD quizzes also make it perfect
e.

1
B1

o 15-unit books which are both
e of components designed for

Kate Pickering

Ds and DVD
Class Audio CDs, DVD and extra

RK

2

Kate Pickering

I S B N 978-0-230-44018-0

9

780230 440180

01/02/2012 16:59

Communicate

Рівень B1

KATE PICKERING

Ideal for
SPEAKING
CLUBS!

Основна мета нового курсу Communicate –
вдосконалити у студентів та учнів уміння і навички
говоріння та аудіювання, які є необхідними для
повсякденного спілкування. В основу курсу, який
складається з двох підручників, покладені відео
сюжети рівня В1, які відображають інтереси та
прагнення сучасних молодих людей.

Motivate!
EMMA HEYDERMAN, FIONA MAUCHLINE,
PATRICK HOWARTH, PATRICIA REILLY
Motivate! – ідеальний курс, який забезпечує
оптимальний, збалансований підхід до навчання
граматики, лексики, вимови та всіх чотирьох
мовленнєвих вмінь. Містить велику кількість
культурологічних матеріалів з нахилом на
міжпредметні зв’язки. Кожен підручник містить
Digibook на DVD-ROM.

A1 – B1
Ideal for
SPEAKING
CLUBS!
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A1 – C1

Second Edition
PHILIP KERR, LINDSAY CLANDFIELD,
CERI JONES, ROY NORRIS, JIM SCRIVENER
Методичний підхід до навчання англійській мові
відповідає назві підручника! Значна увага приділяється
multi-skill навчанню. Даний курс пропонує студентам
структуровану, легку для засвоєння подачу
граматичного матеріалу.
Відтепер доступним є комбінований формат Student’s
Book & Workbook.

international
BEST-SELLER

Business e-lessons, додаткові завдання на ресурсному
сайті

www.macmillanstraightforward.com

Open Mind
Elementary
Premium
Student’s Book Pack

Open Mind

Pre A1–C1

Mickey Rogers
Joanne Taylore-Knowles
Steve Taylore-Knowles
Concept development:
Mariela Gil Vierma

EM

IUM

+ webcode
t’s
for the Studen
and
Resource Centre
ook
Online Workb

PR

АНГЛІЙСЬКА ДЛЯ МОЛОДІ ТА ДОРОСЛИХ

Straightforward

A1
OM_CVR_FINAL.indd 4

14/08/2013 18:08

MICKEY ROGERS, JOANNE TAYLORE-KNOWLES,
STEVE TAYLORE-KNOWLES,
INGRID WISNIEWSKA, DOROTHY E.ZEMACH
Open Mind – ідеальний курс для молоді та
дорослих, який нарівні з вивченням англійської мови,
забезпечує інформацією та навичками, необхідними
для досягненні успіху у 21 сторіччі (Life Skills).

www.macmillanopenmind.com

Global

A1 – C1

LINDSAY CLANDFIELD, AMANDA JEFFRIES,
JACKIE MCAVOY, KATE PICKERING AND
REBECCA ROBB BENNE
multimedia

A D VA N C E D

downloadable audio
interactive &video

business language practice

printable worksheets

business class
global eWorkbook
BUSINESS CLASS

Global – шестирівневий курс для дорослих
що поєднує цікаві тексти для читання та
інтелектуальні теми. Підручник містить
велику кількість цікавого міжкультурного
матеріалу та завдань.

LANgUAgE PrACtICE

Robert Campbell

PrINt & Work

Julie Moore

LIStEN

Mike Hogan

WAtCh

with additional material by
Amanda Leigh
& Jonathan Coxall

oN thE MovE
Word LIStS
& dICtIoNAry
grAMMAr hELP
WrItINg tIPS

На ресурсний сайт

www.macmillanenglish.com/global

tEStS
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In Company 3.0

A1 – B2

АНГЛІЙСЬКА ДЛЯ МОЛОДІ ТА ДОРОСЛИХ

Simon Clarke

MARK POWELL, SIMON CLARKE, JOHN ALLISON
in company 3.0
PRE-INTERMEDIATE STUDENT’S BOOK PACK
B1

Plus webcode for
Student’s Resource Centre
and Online Workbook

INCO3_COVER_FINAL_8p.indd 3

13/08/2013 17:33

Приєднуйтесь до Volkswagen AG, Robert Bosch GmbH,
Mercedes-Benz, які вже обрали In Company 3.0 для
навчання своїх працівників.
In Company 3.0 – це ідеальне рішення для навчання
англійській мові ділового спілкування. Матеріал курсу
дає можливість розвивати мовні уміння та навички, які
є необхідними для успішної роботи.
Книга для студента є також у цифровому форматі
(Digital Student’s Book Pack) з кодом доступу
до інтернет – ресурсу Student’s Resource Centre
та онлайн – робочого зошита, що дає можливість
організувати навчання в інтернеті.
•

Teacher’s Resource Centre містить тести, аудіо –
та відеоматеріали, готові бізнес – ситуації для аналізу
на уроці;

•

Presentation Kit – Цифрова версія Книги для студента
з вбудованими аудіо – та відеоматеріалами та набором
інструментів для роботи на інтерактивній дошці.

In Company 3.0

B1 – B2

English for Specific Purposes
JOHN ALLISON, ED PEGG, JEREMY TOWNEND
Головна мета нових модулів курсу In Company 3.0 –
допомогти студентам у розвитку комунікативних
умінь та навичок, які є необхідними для ділового
спілкування англійською мовою у сфері продажу,
корпоративних фінансів, інвестування, логістики,
управління системою постачання.

English
for Specific
Purposes

•

Teacher’s Edition – це друкований варіант Книги
для студента з відповідями та кодом доступу до
інтернет – ресурсу Teacher’s Resource Centre;

•

Teacher’s Resource Centre містить методичні
рекомендації, аудіо – та відеоматеріали, тести та
матеріали для додаткової практики;

Logistics /

•

Teacher’s Presentation Kit – цифрова версія
Книги для студента з вбудованими аудіо – та
відеоматеріалами та набором інструментів для
роботи на інтерактивній дошці.

Supply Chain
Management /

Investment /
Sales /

Corporate
Finance
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Updated edition of the best-selling title
email English

ДІЛОВА АНГЛІЙСЬКА

Based on hundreds of real examples, Email
English deals systematically with key language
or constructing effective and convincing emails
n English as well as developing an appropriate
oice through social media.
Basics, including opening and closing emails,
giving information, making requests, arranging
meetings and checking understanding.
Specific situations, such as negotiating,
asking for payment and dealing with a
supplier or customer.
Skills such as describing trends, relating
cause and effect and reporting.
General grammar problems, for instance,
sentence structure, verb forms, comparison
and punctuation.

Paul Emmerson

email
English
2nd Edition

Communication styles: formal and informal,
direct and indirect, ways of seeming friendlier.

Paul Emmerson

A NEW social media section presents
strategies, tips and key language and
expressions for writing on social media
platforms such as Facebook and Twitter.

n addition to clear presentations of language,
Email English contains a wealth of practice
activities, all of which can be used for self
tudy or with a teacher in class, plus a phrase
bank provides over 500 key expressions for
tructuring emails effectively.

Includes a
new social
media section
and a phrase

email English app

An interactive email English app is also available.
Please visit http://www.macmillaneducationapps.
com/

bank of useful
expressions

Use your Macmillan
English Dictionary with
this book.

Email English

B1 – B2

PETER VINEY
Курс розроблено для всіх бажаючих вдосконалити свою
ділову англійську. Мета курсу  навчити писати та грамотно
оформляти ділові та особисті листи, які відправляються по
електронній пошті. Список стандартних привітань, виразів,
найбільш вживаних кліше допоможе активізувати навички
написання ввічливих та переконливих листів.

Networking in English
BARNEY BARRETT, PETE SHARMA

A2 – B2

Практична, цікава та легка у сприйнятті книга для кожного,
хто бажає вільно спілкуватися у робочій сфері. Посібник
Networking English фокусує увагу на факторах, які
необхідні справжньому освіченому спеціалісту в сфері
комунікацій з людьми, таких як: використання доречних
функціональних виразів, методи ефективного спілкування
шляхом налагодження взаєморозуміння двох сторін, правильне
використання знань етикету та вміння спілкуватися з
представниками різних культур.

Telephone English

B1 – B2

JOHN HUGHES
Курс розроблено для всіх бажаючих вдосконалити своє вміння
спілкуватись по телефону. Він готує студентів до реальних
ситуацій, які можуть виникнути у бізнесовому спілкуванні.

Meetings in English

working in English is for anyone who finds it hard to
d the right words’ when communicating informally in the
kplace. This course not only deals with survival English for
el or small talk, but also the interpersonal strategies used
good native speaker communicators.

working in English focuses on the factors that make a good
alizer/communicator:

using appropriate functional expressions in common social
ations,

having the vocabulary to speak about a range of topics,

using reasonably accurate grammar to get your message
oss,

being able to listen to fast speech and understand a variety
ccents,

having effective conversations which build rapport and
ual understanding,

Meetings in English

Bryan Stephens

Meetings
in English

considering social etiquette and being sensitive when
mmunicating with different cultures.

udent needs analysis at the start of the book allows each
dent to follow the book in a tailor-made fashion, prioritising
material most relevant to their needs.

Bryan Stephens

e resource website with business English material at:

w.businessenglishonline.net

e author
Bryan Stephens …

Be effective in
international
meetings

A2 – B2

BRYAN STEPHENS
Даний посібник адресований тим, хто вивчає ділову
англійську або уже працює в сфері бізнесу та зацікавлений
стратегіями та мовою проведення нарад англійською мовою.

I S B N 978-0-2304-0192-1

Use your Macmillan
English Dictionary with
this book.

9

INCLUDES
AUDIO CD

780230 401921

08/06/2010 14:25

Presentations in English

Erica J. Williams

Presentations

in English

B1 – C1

Erica J Williams

ERICA J. WILLIAMS
Find your
voice as
a presenter

INCLUDES
DVD
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Presentations
in English

Це видання є ідеальним вибором для тих, хто готує презентації
англійською мовою. Послідовний підхід, що складається з 7 етапів,
допомагає студентам набути свій власний унікальний стиль
проведення презентацій. DVD містить завдання, призначені для
закріплення та аналізу набутих знань та навичок.

IELTS BAND
3–4

SAM MCCARTER, VERITY COLE
Новий курс для початківців, які бажають в
майбутньому скласти іспит IELTS. Рівень завдань
відповідає 3-4 балам.

ПІДГОТОВКА ДО IELTS

IELTS Introduction
and
IELTS Introduction
Study Skills

12 розділів підручника та робочого зошита
(IELTS Introduction Study Skills) поступово
ознайомлюють студентів з основними завданнями
іспиту. Основна увага приділяється розвитку
навичок мови: читання, аудіювання, письма,
говоріння та відповідним завданням у форматі
екзамену. У робочому зошиті (IELTS Introduction
Study Skills) міститься Audio CD та додаткові
тестові завдання.

IELTS Foundation

IELTS BAND
4,5 – 5

RACHAEL ROBERTS, JOANNE GAKONGA AND
ANDREW PRESHOUS
IELTS Foundation – курс для підготовки до іспиту
IELTS, базується на темах, необхідних для отримання
високих результатів.
Рівень завдань відповідає 4,5-5 баллам.

IELTS Foundation
Study Skills

IELTS BAND
4–6

AMANDA FRENCH, RACHAEL ROBERTS,
JOANNE GAKONGA AND ANDREW PRESHOUS
IELTS Foundation Study Skills – легкий
в використанні курс для самопідготовки
до складання IELTS.

Дізнайтеся більше на www.macmillanukraine.com
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IELTS Graduation
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Dolby

ПІДГОТОВКА ДО IELTS

Powell

I S B N 978-1-4050-8075-0

Allen

encourage students to
studying

9

IELTS Graduation
Mark Allen

Debra Powell

Dickie Dolby

IELTS Graduation
Student’s Book

IELTS Graduation

IELTS BAND
5,5 – 7,5

MARK ALLEN, DEBRA POWELL AND
DICKIE DOLBY

EXAMS

Student’s Book
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Debra Powell
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IELTS Graduation
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Mark Allen

IELTS Graduation – курс
для підготовки до іспиту IELTS.
Рівень завдань відповідає 5.5 – 7.5 балам.

781405 080750

ion

IELTS Graduation
Study Skills

IELTS BAND
5,5 – 7,5

CHARLIE MARTINEAU, JANE SHORT
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IELTS Graduation Study Skills може
використовуватися як для роботи в класі, так і
для самостійної підготовки до екзамену IELTS.

Improve Your Skills
Series
MALCOLM MANN, STEVE TAYLORE-KNOWLES,
SAM MCCARTER, NORMAN WHITBY,
BARRY CUSACK, STEPHANIE DIMOND-BAYIR,
JANE SHORT, JO PRESHOUS
Improve Your Skills Series – курс, який
допомагає студентам легко та швидко
підготуватися до здачі міжнародних
екзаменів.

Improve Your Skills
for IELTS 4.5–6.0
(Listening & Speaking, Reading, Writing)

Improve Your Skills
for IELTS 6-7.5

SO

(Listening & Speaking, Reading, Writing)

® Preparation
e p 7 and p 55

mac-ed.courses/improve-yourskills-for-first
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57

B1 – C1

2nd Edition
SAM MCCARTER

Ready for IELTS 2nd Edition – нове видання
популярного курсу для підготовки до складання
міжнародного іспиту з англійської мови IELTS
на рівень, що відповідає 5.0–7.0 балам.

pth

EXAMS

ice.

ACMILLAN DIGITAL
Interactive CD-ROM

SEE ALSO
Macmillan Practice Online –
Advanced Academic English
with IELTS p 7
Testbuilder Series p 63
Language Practice Series p 73

Книга для студента є у друкованому та
електронному форматі (Digital Student’s
Book) та містить доступ до ресурсів Student’s
Resource Centre, де знаходяться аудіо- та
відео файли, зразки письмових та усних
відповідей, поради щодо стратегій виконання
вправ екзаменаційного формату, відповіді до
вправ, скрипти аудіо файлів, опис умінь та
навичок, які перевіряються в кожному розділі
екзамену.
•

Книга для вчителя з кодом доступу до
цифрового ресурсного центру Teacher’s
Resource Centre;

•

Teacher’s Resource Centre містить аудіота відео файли до вправ, моделі письмових
та усних відповідей, ключі до вправ, тексти
аудіо записів, тести у форматі іспиту,
рекомендації щодо підготовки студентів до
складання екзамену IELTS, додаткові вправи;

•
Similar tasks to
those the students
will face in the exam

Presentation Kit – цифрова версія
посібника з інтегрованими аудіо- та відео
файлами, набором інструментів для роботи
з інтерактивною дошкою.

A2 – C1

ПІДГОТОВКА ДО IELTS

Ready for IELTS

Useful tips and
strategies about
how to tackle the
exam
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Ready for IELTS Student’s Book

ВІДПОВІДНІСТЬ РІВНЯМ CEFR

Таблиця відповідності підручників
Європейській системі рівнів володіння
англійською мовою (CEFR)

(L. 1-6)

All Clear
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ВІДПОВІДНІСТЬ РІВНЯМ CEFR

МЕТОДИКА ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ

Teaching English
Grammar
JIM SCRIVENER
Прекрасна книга по методиці для вчителів, що
прагнуть проводити ефективні уроки по граматиці.
Посібник поєднує серйозний граматичний матеріал
з практичними порадами викладання, допомагаючи
вчителям розуміти деякі граматичні особливості та
правильно викладати їх. Містить перелік найбільш
поширених помилок учнів для подальшого
відпрацювання.

g Teaching
Guide to English Language Teaching

ootage of an entire ELT lesson to fulfil observation requirements on
ourses, along with demonstrations of common teaching techniques.
opiable worksheets of activities and observation tasks to use in class.
d sections on technology, CLIL and young learners.

worked in many different countries, including Kenya, Russia, Georgia
as been Head of Teacher Training for International House Hastings,
on for IH Budapest and is currently Head of Teacher Development
al, where he designed the Online Delta course. He was leader of the
d the Euro exams and has been actively involved with Cambridge ESOL

3rd Edition + DVD Pack

Jim Scrivener

is the essential guide for new teachers and is an invaluable resource
courses. It combines the basic principles of working in a language
ctical teaching advice, helping teachers to plan and run successful
nd courses. The third edition has been revised and restructured to take
nts in ELT into account and now includes a DVD featuring a full lesson
ll as demonstrations of practical teaching techniques.

Learning Teaching

Learning Teaching

OKS FOR TEACHERS

Adrian Underhill

Learning Teaching
The Essential Guide to English Language Teaching
THIRD EDITION
Jim Scrivener

ISBN 978-0-2307-2982-7

MACMILLAN BOOKS FOR TEACHERS
9

ish.com

780230 729827

IN

CL

V
UDES D

D

Series Editor: Adrian Underhill

JIM SCRIVENER
Learning Teaching – ідеальний посібник з
методики викладання англійської мови для вчителів
та методистів, які хочуть досягти високих результатів
у своїй роботі. Містить не тільки інформацію щодо
методики викладання, а й практичні завдання та
поради. DVD містить фотокопіювальні матеріали з
вправами та завданнями для використання в класі.

500 Activities for the
Primary Classroom
500 Activities
for the primary classroom
Carol Read

Macmillan Books for Teachers

CAROL READ
Ідеальний помічник для вчителів, які працюють з дітьми
віком від 3 до 12 років. В ньому Ви знайдете різноманітні
ідеї та завдання для роботи в класі, які можуть легко
використовуватись на кожному уроці та не вимагають
додаткових матеріалів.

700 Classroom Activities
DAVID SEYMOUR AND MARIA POPOVA
Вичерпний посібник з методики викладання англійської мови,
до якого увійшли як класичні, так і інноваційні прийоми навчання
на різних рівнях - від Elementary до Upper- Intermediate. Зручна
система навігації дозволяє швидко знаходити потрібну інформацію
і використовувати її при плануванні та проведенні заняття.
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Дізнайтеся більше на www.macmillanukraine.com

SCOTT THORNBURY

Teaching Practice
ROGER GOWER, DIANE PHILLIPS, STEVE WALTERS
Teaching Practice is an essential reference for
both EFL teachers and trainers on pre-service training
courses. Chapters systematically cover the main
challenges for new teachers.
It takes account of current views on training and is
consistent with Cambridge ESOL’s guidelines for CELTA.

МЕТОДИКА ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ

An A-Z of ELT

Discover English
ROD BOLITHO, BRIAN TOMLINSON
Discover English focuses on a key skill for language
teachers: language analysis. The authors highlight
selected areas of grammar and vocabulary and provide
exercises and commentaries designed to develop
language analysis skills.
∞
∞
∞

Highlights common areas of difficulty in English
Detailed commentaries which support all users
Particular emphasis on teaching the language

Children
Learning English
JAYNE MOON
Children Learning English – посібник для
викладання англійської мови дітям , джерело
натхнення як для досвідчених, так і для молодих
педагогів.

Blended Learning
PETER SHARMA, BARNEY BARRETT
The ideal companion for any teacher interested in
the use of technology in the language classroom.
Blended Learning provides a practical overview of
the technology currently available and ideas for using
it in the classroom to enhance and support students’
learning. Offers practical ideas and suggestions for
ways to use technology.
Дізнайтеся більше на www.macmillanukraine.com
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INNOVATIVE

Integrated thesaurus with
synonym and topic search,
crowdsourced content from
our unique Open Dictionary,
and a range of teaching and
learning resources

EXPERT ADVICE

Helpful video series present
vocabulary and grammar
as used today

LEADING
DISCUSSION

ENGAGING
RESOURCES

Blog posts, BuzzWord articles,
social media posts discuss
language change and trends

Infographics, language games,
quizzes and tips on spelling,
language use and synonyms

ALWAYS
UP-TO-DATE

LEARNER FRIENDLY

Frequent updates include
new words and English terms
from around the world as well
as images and sound effects

Word frequency information,
easy-to-understand definitions
and examples, usage notes,
sound pronunciations help learners
master the core vocabulary of English

The best and most ambitious dictionary in its class.
In a world where language change seems to be accelerating, Macmillan Dictionary is always up-to-date
and on top of the latest language trends. Add to that a raft of innovative features – our blog and BuzzWord
column, our integrated thesaurus, language quizzes, and other learner-friendly resources – and it’s clear
we are redefining what a dictionary is and what it can do to advance learning.
Michael Rundell, Editor-in-Chief

DISCOVER MORE
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www.macmillandictionary.com

EXAMS

Number one
resource site for
English language
teachers
Onestopenglish provides teachers worldwide
with classroom resources, professional development
and teaching advice from educational experts.

Start your free trial now!
onestopenglish.com
72

Представництво видавництва
«МАКМІЛЛАН ПАБЛІШЕРЗ ЛТД.»
Дарницький бульвар, 5, офіс 7, м. Київ 02192
www.macmillanukraine.com

Представники в Україні
Київ
Колесник
Олена Анатоліївна

Нестоїтер
Інна Аркадіївна

Директор представництва

Методист-консультант

Тел.: +38 (050) 334-06-77

Тел.: +38 (050) 448-69-09

E-Mail: helen.kolesnyk@
macmillaneducation.com

E-Mail: inna.nestoiter@
macmillaneducation.com

Сісей
Ніна Василівна
методист - консультант
Тел.: +38 (050) 336-35-13
E-Mail: nina.sisei@springernature.com

Львів

Харків

Климишин
Надія Ігорівна

Мальцева
Тетяна Володимирівна

методист-консультант

методист-консультант

Тел.: +38 063 341 74 54
+38 067 708 63 26

Тел.: +30 050 401 33 55
+30 097 112 11 12

E-Mail: macmillan2lviv@gmail.com

E-Mail: maltstat19@gmail.com

www.macmillanukraine.com
Facebook “Macmillan Education Ukraine”
Youtube “Macmillan Ukraine”

