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Celebrating
175 years
of Macmillan
When brothers Daniel and Alexander Macmillan founded their
publishing company in 1843, they created a place that would
recognise and value great contemporary writing. They soon made
their mark on the literary world, publishing a range of works by
extraordinary authors: Lewis Carroll, Alfred Lord Tennyson,
Thomas Hardy and Rudyard Kipling to name but a few.
As the company grew, so did the two
brothers’ belief in the importance of
learning. They launched the scientific
research journal Nature, followed by the
Palgrave imprint, promoting education
and academic scholarship around the
world. When former British Prime Minister
Harold Macmillan became Chairman
in the middle of the twentieth century,
he decided education should be a key
focus area for the organisation. With his
vision, the company established itself as
a world-leading educational publisher
with an outstanding reputation.

175 years later, we are building on the
Macmillan brothers’ commitment to
learning and innovation and celebrating the
progress that has been made in education
globally thanks to their vision. Their love
of learning, reading and education is as
relevant today as it was in the 19th century
and we are proud to be continuing their
work as we lead the way in pioneering
and forward-thinking solutions for
teachers and students across the world.

The beautiful art deco design featured on the opposite page incorporates the letters MM & Co and was regularly
used on dust jackets, book spines and covers from about 1911 to 1937. The designer is unknown, but it may have
been the Art Director of James Burn who created many other Macmillan logos.
We will be releasing more historic Macmillan logos in 2018 as part of the Macmillan Heritage Collection.
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Ласкаво просимо
до нашого каталогу на 2018 рік!
Завітайте на сайт www.macmillanukraine.com, де Ви знайдете:
•

електронний каталог з описом навчальних
підручників та посібників, зразками розділів
та аудіо матеріалів, корисними посиланнями,
додатковими ресурсами;

•

розділ «Викладачам», який містить календарнотематичне планування, грифи МОН, Програму
для наших клієнтів «Macmillan Partners»;

•

розділ «Заходи» – анонси та архів семінарів,
вебінарів, конкурсів та конференцій;

•

розділ «Тестування» – Placement Test, MELTS
(онлайн тестування для шкіл-партнерів), IELTS;

•

розділ «Де придбати» з контактами магазинів в усіх регіонах України.

Наші вебінари за участі авторів підручників та ELT експертів допомагають вчителям вдосконалювати
їх майстерність, надаючи унікальну можливість дізнатися про новітні тенденції в сучасній
методиці, отримати пораду експерта та підвищити рівень своїх професійних умінь.
Всі вебінари можна переглянути в архіві на

www.macmillanukraine.com/Заходи/Архів
Ми завжди раді вітати нових учасників програми «Macmillan Partners».
Це Програма для навчальних закладів, які використовують у своїй роботі
навчальні матеріали нашого видавництва. Ми щиро вдячні Вам, нашим
Клієнтам, за те, що Ви обираєте нас та співпрацюєте з нами протягом
багатьох років. Мета Програми – забезпечити нашим Клієнтам всебічну
підтримку, зробити так, щоб і вчителі, і учні працювали за нашими навчальними
матеріалами із ще більшим задоволенням, більш результативно та цікаво!
Деталі на сайті http://macmillanukraine.com/teachers/
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
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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

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

Class Audio
Course audio recordings
for use offline
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Additional practice activities with
automatic scoring

FREE ONLINE RESOURCES

A–D

Letters
1

1

point and

te.

say. Wri

a
A
b
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b
B
B
c
cat
c
C
C
d
dog
d
D

Listen,

apple

a
A
2

2

1

3

2

1

The Young Learners Portal забезпечує вчителя, учнів та
батьків додатковими матеріалами до всіх наших курсів,
що допомагає створити Home–School Links.
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1

1

1

2

1
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Відвідавши його, Ви знайдете:
• Розділ для батьків з порадами
та вправами;
• Інформацію щодо наших
курсів українською мовою;
• Інструкцію щодо
використання наших course
apps.
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Цифрові ресурси

The Young
Learners’ Portal

Безкоштовні
ресурси для
завантаження
www.macmillanyounglearners.com

Скористайтеся безкоштовними
ресурсами для вчителів
Ми постійно додаємо нові ресурси на
найпопулярнішу на сьогодні тему Life Skills
на www.macmillanenglish.com/life-skills/.
Це навчальні матеріали на різні теми для
безкоштовного завантаження
та використання на уроках.

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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Навчання дітей та початкова школа

Captain Jack

3-5 років

Jill Leighton, Sandie Mourao
Captain Jack – сучасний 3-рівневий курс англійської
мови для дітей віком від трьох років. Головний герой
курсу – веселий папуга Капітан Джек. Разом з ним
та його друзями діти знайомляться з першими
англійськими словами та пізнають світ навколо них.
Дізнайтеся більше на

www.macmillanukraine.com/
Каталог /Навчання дітей/captainjack
www.macmillanyounglearners.com/
captainjack

Learning Stars

4-6 років

Jeanne Perrett, Jill Leighton
Даний курс для дошкільнят навчить діток не
лише читати, а й вчитися. Вагоме місце займає
навчання фоніксам, діти вчаться розпізнавати
літери та цифри, завдяки чому вони відчують
себе справжніми зірками – Learning Stars!
Learning Stars – 3-рівневий навчальний курс для
дошкільнят та учнів початкових класів. Основна
увага зосереджена на формуванні умінь та навичок
читання, письма та рахунку англійською мовою.
Навчання говорінню побудовано на основі
сюжетних історій, сценок та пісень, які роблять
процес навчання цікавим та активним.
Детальна інформація знаходиться на

www.macmillanukraine.com/Каталог
та на www.macmillanyounglearners.
com/learningstars
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Ideal for
pre-school
preparation

1-6 клас

Mary Bowen, Liz Hocking, Wendy Wren

international
best-seller
Унікальний НМК, який охоплює весь курс
навчання, починаючи з молодшої школи
і до рівня В2!
Відтепер з eBook та інтерактивним диском
у кожному підручнику з додатковими
вправами до кожного уроку
У книзі вдало поєднана практична методологія з
інноваційними методами роботи в класі.
Активному засвоєнню матеріалу сприяють яскраві
постери та цікаві вправи для інтерактивної дошки,
які знаходяться на окремому DVD-ROM.
Можливість самостійно створювати тести
за допомогою Test Builder (на DVD-ROM)
полегшує роботу вчителя при створенні тестів
чи контрольних робіт. Чітко структурований
граматичний матеріал та відпрацювання мовних
навичок реального спілкування представлений у
діалогах та додаткових матеріалах.

Навчання дітей та початкова школа

English World

Рівні 5-10 курсу English World містять адаптовані
матеріали для читання, взяті із реального
середовища та ознайомлюють учнів з різними
читацькими жанрами, такими як п’єси та газетні
статті. Усі завдання направлені на систематичний
розвиток мовлення і послідовний підхід до навичок,
які опрацьовувалися в рівнях 1-4 English World.
Дізнайтеся більше на

www.macmillanukraine.com/
Каталог/Навчання дітей/englishworld
www.macmillanyounglearners.com/
englishworld

Дізнайтеся більше на www.macmillanukraine.com
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Навчання дітей та початкова школа

Way Ahead for Ukraine
Printha Ellis, Mary Bowen
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.
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 Way Ahead for
Ukraine, вчитель отримує безкоштовно Teacher’s
Book (містить Audio Disc).
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Особливості курсу:
• Підручник повністю відповідає Програмі
• Реалізація комунікативного та компетентністного підходів
у кожній вправі
• Наявність яскравих ілюстрацій для моделювання ситуацій
спілкування та семантизації лексичних одиниць
• Вправи з аудіювання, пісні та навчальні ігри на кожному уроці
• Всебічний розвиток учнів за допомогою спеціальних вправ у
підручнику та робочому зошиті
• Picture dictionary після кожного розділу
• Розвиток навичок, необхідних у 21 столітті – критичного мислення,
творчості, навичок спілкування та співпраці
• Student’s Book + Workbook в одній книзі (для 1 класу)
• Reader та Vocabulary posters у кожному рівні

1-4 клас

Навчання дітей та початкова школа

NEW

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

Дізнайтеся більше на www.macmillanukraine.com
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Навчання дітей та початкова школа

NEW

Academy Stars
kathryn harper, gabrielle pritchard,
Alison Blair, Jane Cadwalladar,
Steve Elsworth, Jim Rose
Завдяки новому 7-рівневому курсу Ваші учні
досягнуть найвищих результатів! Сучасна
методика, що забезпечує засвоєння лексики
та граматики швидко та легко. Вдале
поєднання академічної та розмовної
англійської.
“Academy Stars” готує учнів до успіху!
Для вчителя:
• Значна увага зосереджена на читанні,
письмі та граматиці
• Матеріал, поданий у підручнику, легко
засвоюється завдяки чітким інструкціям та
додатковим вправам у Книзі для вчителя
• Digital Presentation Kit робить уроки
інтерактивними
• Comprehensive Methodology Handbook –
допомога у розвитку професійних навичок
• Регулярне повторення матеріалу та перевірка
засвоєного завдяки Test Generator та
Assessment Pack, включаючи  CE: YL Test practice

Для учнів:
• Розвиток критичного мислення, та  уміння
навчатися самостійно
• Значну увагу зосереджено на розвитку
соціальних навичок, які готують учнів до життя
• Інноваційний підхід до вивчення граматики з
використанням візуалізації “Graphic Grammar”
• Мотиваційне “Be a star” провокує бажання
працювати, спілкуватися, контролювати успіх
та прогрес, досягати поставленої мети
• Анімаційні завдання з читання та граматики
забезпечують швидке засвоєння матеріалу.
• Pupil’s Practice Kit з інтерактивними вправами
та відео для додаткового опрацювання вдома
• Parent Guide дає поради батькам для
подальшого навчання вдома

www.macmillanyounglearners.com/
academystars
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Дізнайтеся більше на www.macmillanukraine.com

1-7 клас

VIV LAMBERT, MO CHOY, ANGELA LLANAS,
LIBBY WILLIAMS

NEW

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.
Розвиваючи уяву та творчість, Story Central навчає
дітей формувати та висловлювати свою власну
точку зору з метою кращого розуміння світу
навколо нас. Захоплюючий розповідний стиль
переносить дітей в незабутню подорож відкриття
мови, завдяки чому учні вчаться критично мислити,
спілкуватися та співпрацювати.

Характерні особливості:
• Лексичний матеріал вводиться за допомогою
яскравих ілюстрацій, що викликає зацікавленість
в учнів, в той час коли граматичний матеріал
чітко подано завдяки рубриці Grammar Central
highlights, що допомагає легко виконувати
вправи на закріплення матеріалу.
• Oral Storytelling Videos допомагають зробити
процес навчання максимально наближеним до
реального життя, а Sign Language Vocabulary
Videos зосереджують увагу на новій лексиці,
тим самим мотивуючи та заохочуючи учнів.

1-6 клас

Навчання дітей та початкова школа

Story Central

• Кожен рівень містить гарно ілюстрований  
Reader, який забезпечує багатий літературний
досвід для учнів та розвиває любов до читання.
• Вправи спрямовані на розвиток ключових
компетентностей, зокрема критичного
мислення, творчості, уміння спілкуватися та
співпрацювати.
• Вправи у форматі Cambridge Young Learners
English Test забезпечують вчителів матеріалами,
які допомагають підготувати учнів до складання
міжнародних екзаменів.
Дізнайтеся більше на

www.macmillanukraine.com/Каталог /
Навчання дітей/ story-central
Ви можете завантажити зразок Story Central тут:

mac-ed.courses/story-central
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Навчання дітей та початкова школа

Grammar Goals
Nicole Taylor, Michael Watts, Julie Tice,
Dave Tucker, Angela Llanas, Libby Williams
Starter to Cambridge English:
Preliminary for Schools
Grammar Goals – ідеальне доповнення до
будь-якого курсу для учнів 2-9 класів.
До того ж даний посібник сприяє розвитку
життєвих компетенцій (Life Skills) та містить вправи,
які готують до Кембриджських іспитів
та містять вправи трьох рівнів складності.
Teacher’s
Resource Centre

Детальна інформація знаходиться на сайті

www.macmillanyounglearners.com/
grammargoals

Young Learners
English Skills

A1 – A2

Sandra Fox, Brendan Dunne, Robin Newton
Навчальні посібники для молодших школярів
серії Young Learners English Skills направлені на
розвиток лексико-граматичних навичок а також
інших навичок та умінь, необхідних для того, щоб
успішно скласти кембриджських екзаменів Young
Learners English Tests.

Young Learners
A1 – A2
English Practice Tests
Sandra Fox, Bryan Stephens
Young Learners English Practice Tests (Starters,
Movers, Flyers) будуть, напевно, першими іспитами
з англійської мови в житті дітей. Отже, надзвичайно
важливо зробити перший досвід підготовки та
складання іспитів яскравим та мотивуючим.
Підручники містять по 4 практичних іспити на
кожному рівні для перевірки всіх мовних навичок.
Яскраво ілюстровані завдання гарно сприймаються
учнями та роблять процес підготовки до тестування
захоплюючим і цікавим.
Teachers Notes можна завантажити з сайту
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www.macmillanyounglearnes.com/
exams

A1+ – B2

Malcolm Mann,
Steve Taylore-Knowles

international
best-seller

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.

Середня та старша школа

Laser

Характерні особливості:
•

Рубрика Get Ready містить вправи, які
поетапно готують школярів до оволодіння
стратегічними навичками читання
англійського тексту.

•

Рубрика Wordpower! містить списки
тематичної лексики та вправи на її
опрацювання.

•

Рубрика Phrase Bank! містить ключові
розмовні кліше та мовні вправи, а рубрика
SoundSpot забезпечує відпрацювання
вимови.

•

Розділ, присвячений письму, має
рубрики Language Lab та Project Planner
та забезпечують всебічну допомогу
у плануванні та створенні письмової
роботи.

•

Відтепер відтепер всі підручники з MPO.

Підготовка
до ЗНО та ДПА

www.macmillanenglish.com/laser

Дізнайтеся більше на www.macmillanukraine.com
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Середня та старша школа

NEW
level

Gateway 2nd Edition
David Spencer
Gateway 2nd Edition – це академічний
курс для підлітків, головна увага в якому
зосереджена на підготовці учнів до
екзаменів.
Нове видання містить 90% нових
текстів для читання, уроки для
розвитку життєвих компетенцій
(Life Skills), можливість використання
інтерактивного цифрового формату,
Teacher’s Resource Centres,
Student’s Resource Centres.

Новий рівень – С1.
www.macmillaneducationeverywhere.com
Для вчителя:

Gateway 2nd Edition
Teacher’s Book Premium Pack
Друкована версія Teacher’s Book з кодом доступу
до Teacher’s Resource Centre, де Ви можете
завантажити додаткові ресурси.
•

Тести на визначення рівня володіння мовою до
кожного рівня та розділу, тести за півріччя та в
кінці року допомагають Вам оцінювати учнів без
особливих зусиль.

•

Літературні, лексичні та граматичні матеріали.

•

Аудіоматеріали до підручника, робочого зошита
та відео до підручника.

Test Generator за лічені хвилини допомагає
підготувати тестові завдання, необхідні для перевірки
певних умінь та навичок.
OnlineWorkbook відразу ж перевіряє роботи учнів,
відправляючи їм результати та звітуючи перед
вчителем.
Presentation Kit – це IWB версія
Gateway 2nd Edition
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Для учнів:

Gateway 2nd Edition
Student’s Book Premium Pack
Online Workbook access.
Друкована версія Student’s Book,
з кодом доступу до Student’s Resource
Centre, де розміщено аудіо до робочого
зошита, підручника та додаткові ресурси,
які можна завантажувати для самостійного
опрацювання.

Gateway 2nd Edition
digital
Digital Student’s Book
Premium Pack
Digital Student’s Book забезпечує Ваших
учнів інтерактивним навчанням.
•

інтерактивні вправи

•

оцінювання за допомогою Gradebook

•

функція Note-taking

•

Embedded Flipped classroom,
Life skills відео та Class audio

•

Flipped Classroom граматичні відео із
завданнями, які презентує DaveSpencer.

•

Додаткові матеріали для самостійного
опрацювання.

•

Додаткові вправи з граматики та skills
worksheets.

Student’s Resource Centre містить Workbook
audio, video та додаткові матеріали для
самостійного опрацювання.

•

Macmillan Reader до кожного рівня
Gateway 2nd Edition.

Online Workbook є цифровою версією
Workbook

Student’s Book Pack містить код доступу до
Student’s Resource Centre.

•

Детальна інформація на сайті
www.macmillangateway2.com та
www.macmillanukraine.com /Каталог

•

всі вправи є інтерактивними

•

Embedded Flipped classroom відео
та  Workbook audio

•

миттєва перевірка та можливість робити
декілька спроб

Середня та старша школа

A1+ -  C1

може використовуватися на
різноманітних портативних пристроях

Digital Student’s Book Pack
Дана опція містить Digital Student’s Book та
Student’s Resource Centre
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NEW

Get 200!
Marta Rosinska, Lynda Edwards,
Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles

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
Інноваційний підручник з англійської мови
для учнів 10-11 класів всіх типів навчальних
закладів (лист МОН України від 12.10.2016
№ 2.1/12-Г 759), який повністю відповідає
вимогам державних програм з англійської
мови та ідеально підходить для підготовки
до ЗНО та ДПА.
Завдання у підручнику – двох рівнів складності
(базовий та поглиблений), що забезпечує
диференційований підхід до учнів з різними
навчальними можливостями. 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, та зразки
написання листів, есе, статей у розділі
“Writing Bank”.
Кожна частина містить розділ, присвячений
Україні та українським реаліям, а також
матеріали для уроків з країнознавства
англомовних країн у розділах “Culture”.

14

Дізнайтеся більше на www.macmillanukraine.com

Середня та старша школа

B1-B2

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 та Exam Companion з
відповідями, які завантажуються з сайту

www.macmillanukraine.com/
teachers/get-200/
Для учнів:
Безкоштовний компонент для учня “Exam
Companion” завантажується на сайті за
кодом доступу у підручнику.

www.macmillanukraine.com/
teachers/get-200/
Підручник розроблено за запитом
представництва Macmillan Education в Україні
командою провідних авторів видавництва.

Обираючи підручник “Get 200!”, Ви отримуєте:
1

Системну
та грунтовну
підготовку
до ЗНО та ДПА
з англійської мови

2

Безкоштовний
компонент
для учня
“Exam Companion”

3

Тести до кожної
теми двох рівнів
складності
у PDF форматі

4

Аудіофайли
у форматі МР3
завантажуються
безкоштовно
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English World

(рівні 7–10)

7-10 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.
Для вчителя:
•

Чотири рівні, які охоплюють середню та старшу
школу

•

адаптовані матеріали для читання, взяті із
реального середовища, які ознайомлюють учнів
з різними читацькими жанрами, такими як п’єси
та газетні статті.

•

Усі завдання направлені на систематичний
розвиток мовлення і послідовний підхід до
навичок, які опрацьовувалися в рівнях
1- 6 English World.

•

Курс водночас містить вправи на розуміння, які
зосереджені на особистих відповідях студентів
та провокують їх мислити критично.

•

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

Hot Spot

5-9 клас

Colin Granger, Katherine Stannett

Beginner to Intermediate
Захоплюючий п’ятирівневий курс для підлітків
ідеально підходить для загальноосвітніх шкіл
(2 години на тиждень) та для шкіл,
де англійська мова є другою іноземною.
Даний НМК вдало представляє особистісноорієнтований підхід до кожного учня завдяки
мотивуючим текстам, яскравим ілюстраціям та
фотографіям.
Ресурсний сайт www.macmillanenglish.
com/hotspot містить додаткові завдання,
flashcards, проектні роботи з детальними
методичними розробками та багато іншого.
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Destination B1-C2

В1 - C2

Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles
Ідеальні посібники з граматики та лексики для всіх, хто
готується до складання міжнародних іспитів та ЗНО.
Містить велику різноманітність завдань, включаючи
лексико-граматичні вправи у форматі міжнародних
іспитів та ЗНО. У 28 розділах по черзі опрацьовується
лексика та граматика.

Language
Practice Series

A2 – C1

Підготовка до екзаменів

Ідеальний посібник
для підготовки до ЗНО

Michael Vince, Amanda French,
Peter Sunderland
Нове видання First та Advanced Language Practice
враховує нові вимоги оновленого екзамену
Cambridge English 2015. Плюс Macmillan Practice
Online для подальшого опрацювання вправ на
комп’ютері, що є ідеальним ресурсом для домашніх
завдань та самостійної підготовки.

Testbuilder Series

В1 - C2

Тести, що навчають
Популярна серія тестів, які удосконалюють навички
виконання студентами тестових завдань. У посібнику
представлені екзаменаційні завдання, максимально
наближені до тих, що зустрічаються у міжнародних
екзаменах з англійської мови. Тести з ключами містять
зрозуміле роз’яснення матеріалу, а також чіткий
аналіз моделі відповіді.
Підготовка до ДПА
9 клас
загальноосвітньої школи

KET Testbuilder

Підготовка до ДПА
9 клас
спеціалізованої школи

PET Testbuilder

ПІДГОТОВКА
ДО ЗНО

FCE Testbuilder
CAE Testbuilder
Proficiency Testbuilder
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Підготовка до екзаменів

Ready for series
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

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
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 Сambridge English: Advanced (CAE) з описом стратегій
виконання екзаменаційних завдань.
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В2–С1

Robert Campbell, Rob Metcalf,
Rebecca Robb Benne
Beyond – 6- рівневий підручник для підлітків,
який, крім вивчення англійської мови,
допомагає розвивати життєві навички.

A1 – B1
Ideal for
Speaking
Clubs!

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
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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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CLIL:

Macmillan Natural
and Social Science

А1 – В1+

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

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

А1 – В1+

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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Science та Geography – захоплюючі
посібники, мета яких – забезпечення
міжпредметних зв`язків та відпрацювання
лексики у контексті. Рекомендуються для
дітей від 12 років.

RO M

u
tr

l

as
fr
in

ta

tr
lin indus

n
ial
izatio

ontinen
e c
ur
ct

D-

olo dru

m

b
tom

CLIL:

Macmillan Vocabulary Practice Series

with C

Keith Kelly

with key

B1+ – C1

Keith Kelly

enaline
adr

Ro m

photosy

membr
ient

ule grad
ojo
kil

D

n g en e t i c
ge

m

VPS Geography (cover).indd 1

Science /
Geography

Keith Kelly

with key

with C

Містять лексику з понад 30 наукових сфер з їх
поясненнями та практичними вправами. CD-ROM 
містить вправи на аудіювання, інтерактивні ігри,
ілюстрації та ін.

22/5/08 08:59:45

Macmillan Topics

А1 – В1+

Susan Holden
Macmillan Topics являють собою посібники
для розвитку навичок говоріння та читання,
розроблені у форматі сучасних журналів з
чудовими ілюстраціями на різну тематику
•

People (beginner)

•

Places (beginner)

•

Animals (beginner plus)

•

Sports (beginner plus)

•

Environment (elementary)

•

Festivals (elementary)

•

Communication (pre-intermediate)

•

Entertainment (pre-intermediate)

•

Consumers (intermediate)

•

Travel and Tourism (intermediate).
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Країнознавство

Culture View

A1+ – B2

Robert Campbell, Rob Metcalf,
Rebecca Robb Benne
Відеокурс містить захоплюючі
культурологічні та країнознавчі відео
матеріали та чудово доповнить будь-який
шкільний курс. Кожен DVD pack охоплює 6
різних тем.

DVD Pack 1:
Home, Transport, Food,
Appearance, Sport, School

DVD Pack 2:
Music, Landscape, Media,
Animals, Literature, Language
Складається з двох частин (DVD packs),
кожна містить 12 окремих відео сюжетів,
6 документальних фільмів, 6 драм та
методичні поради щодо їх використання.

Macmillan
Cultural Readers
England, The United States of America, Brazil,
China (new), Australia (new), Italy (new)
Відома серія Macmillan Cultural Readers містить
книги, які розповідають про історію, традиції,
повсякденне життя, міста, природу та спорт різних
країн світу. Всі книги мають чудові ілюстрації + аудіо
+ готові вправи до завдань з аудіювання.
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A2 – B2

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

Додаткова література для читання

Online resources
for Macmillan Readers

Завантажте свій 2018 Love to Read Diary, заповніть Member’s Certifіcate
та почніть читати вже сьогодні!
Оберіть ідеальну книгу для читання до Вашого курсу.
Якщо Ви використовуєте один з наших курсів для середньої
школи або для дорослих, скористайтесь розділом Perfect
Reads на сайті Macmillan Readers, щоб побачити які Graded
Readers можна використовувати у поєднанні з Вашим
підручником.
Там знаходяться рекомендації щодо вибору книги до кожного
модуля та рівня таких курсів як Beyond, Gateway 2nd Edition та
English World, з урахуванням лексики, граматики та теми.

Нехай читання книг буде веселим!
Наші eBooks є доступними у форматі
EPUB 2 або Adobe PDF.
Аудіоматеріали можна завантажити
у MP3 форматі.

www.macmillanreaders.com/book-corner-club
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Додаткова література для читання

Macmillan
Graded Readers
BEGINNER-UPPER-INTERMEDIATE A1 – B2
Серія Macmillan Readers – одна з
найвідоміших та найпопулярніших серед
вивчаючих англійську мову. Це оновлена
серія книг для читання, що складається з
Macmillan Originals, Macmillan Classics та
Macmillan Moderns.

Macmillan Literature
Collections
ADVANCED-PROFICIENCY C1 – C2
Прекрасна збірка літературних творів видатних
класичних та сучасних авторів. Містить оригінальні,
неадаптовані тексти для читачів рівня advanced. Збірка
супроводжується значним додатковим матеріалом до
кожного твору: стислий переказ тексту, опис ключових
тем (епізодів), вправи на ознайомлення з новою
лексикою перед читанням, мовні вправи на сприйняття
тексту після читання, секція літературного аналізу та
питання для написання ессе.
Macmillan Literature Collections: Adventure Stories,
American Stories, Crime Stories, Horror Stories,Love
Stories, World Stories NEW, Science Fiction Stories, Travel
Stories, Twentieth-Century Stories, Food Stories, Animal
Stories.

al readers allows English language
y of fascinating real-world topics.
lly graded to reinforce the main
overed in most major language
symbol (+) highlights the increased
e as compared to a standard reader,
ent learning.
▼

▼

▼

Colourful
Coral Reefs

xplanations of key vocabulary

and exercises available
rners.com/readers

1+
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A1 – B2

Macmillan
Factual Readers
Серія тематичних книжок Macmillan Factual Readers,
яка складається з шести рівнів, дає можливість
школярам за допомогою англійської мови пізнати
різноманітність та красу навколишнього світу.
Лексико-граматичне наповнення книг ретельно
продумане і співвіднесене з основними НМК
з англійської мови. Безкоштовні ресурси для
вчителя! Аудіо матеріали, методичні рекомендації
та додаткові вправи до кожної книжки можна
безкоштовно завантажити на сайті

www.macmillanyounglearners.com/readers

C2

Louis Fidge, Richard Brown, Sue Graves,
Barbara Mitchelhill, Gill Munton
Macmillan English Explorers – серія книжок
для читання для дітей віком від 7 до 15 років,
які написано з урахуванням їх інтересів та
вікових особливостей. Серія складається з
восьми рівнів та містить 48 найменувань,
які можна використовувати як додатковий
матеріал для читання на уроках англійської
мови.
Серед компонентів є Comprehension and
Vocabulary Workbook – робочий зошит з вправами,
які спрямовані на розширення лексичного запасу
учнів та розвиток умінь та стратегій різних видів
читання.

A1 – B2

Додаткова література для читання

Macmillan
English Explorers

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

www.macmillanyounglearners.com/
readers

Macmillan
Explorers Phonics
Louis Fidge, Gill Budgell, Gill Munton
Серія Macmillan Explorers Phonics чудово
доповнює перші чотири рівні Macmillan
English Explorers, навчаючи молодших
школярів правильно читати англійською
мовою. Аудіо супровід значно підвищує
ефективність навчання та перетворює
процес читання у задоволення.
Детальні методичні рекомендації для вчителів
Teacher’s Notes показують як зосередити увагу на
літерах та звуках, щоб покращити вимову, навички
читання та правильне написання слів. Їх можна
безкоштовно завантажити з сайту

www.macmillanyounglearners.com/
readers
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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

Open Mind

A1
OM_CVR_FINAL.indd 4

14/08/2013 18:08

Mickey Rogers, Joanne Taylore-Knowles,
Steve Taylore-Knowles,
Ingrid Wisniewska, Dorothy E.Zemach
Вашим студентам потрібні навички, які
допоможуть бути успішними за межами
класної кімнати. Open Mind найкраще
відповідає даним потребам. Курс поєднує
цифрові та друковані матеріали, що звільняє
час на заняттях для комунікативної практики.
Всі теми супроводжуються високоякісними
відео уроками.
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

New

Inside Out

New Inside Out

Sue Kay & Vaughan Jones

Sue Kay, Vaughan Jones, Ceri Jones,
Tania Bastow, Amanda Jeffries, Philip Kerr
Intermediate
Student’s Book
with
CD-ROM

New Inside Out – багаторівневий курс
англійської мови нового покоління для
студентів мовних курсів та вищих навчальних
закладів. Гармонійно поєднує в собі останні
досягнення теорії та практики викладання
англійської мови та реалізує
особистісно орієнтований підхід до навчання.
Основний матеріал курсу супроводжується
відео сюжетами, додатковими матеріалами
для домашнього читання з аудіо додатками,
інтерактивними вправами на CD-ROM

mac-ed.courses/new-inside-out
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A1 – C1

A1 – C1

Англійська для молоді та дорослих

Global
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

Online
Workbook

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

BUSINESS CLASS
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
tEStS
PortfoLIo
CoNtENtS MAP

HRH The Duke of
Edinburgh ESU
English Language
Book Award 2010
Winner

ESU President's
Award 2010
Winner

Сучасний підхід, використаний у підручнику Global,
цілком відповідає потребам людей, що бажають
якісно та цікаво вивчати мову з акцентом на
розвиток ефективного спілкування між носіями мови
та для людей, що вивчають її як іноземну.
На ресурсному сайті

www.macmillanenglish.com/global
Ви знайдете: відео з Дейвідом Крісталом –
почесним професором лінгвістики, Blogs with
Teaching Tips, Author Blogs and Videos, eLessons,
Resources (Critical Eye eLessons, Literature Postcards,
Global International Wordlists).

Straightforward

A1 – C1

Second Edition
Philip Kerr, Lindsay Clandfield,
Ceri Jones, Roy Norris, Jim Scrivener

international
best-seller

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.
Business e-lessons, додаткові завдання на
ресурсному сайті

www.macmillanstraightforward.com
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Ділова англійська

Simon Clarke

In Company 3.0

A1 – B2

New Edition + New Starter Рівні
in company 3.0
PRE-INTERMEDIATE STUDENT’S BOOK PACK

Mark Powell, Simon Clarke, John
Allison, Ed Pegg, Edward de Chazal

B1

Plus webcode for
Student’s Resource Centre
and Online Workbook

INCO3_COVER_FINAL_8p.indd 3

13/08/2013 17:33

In Company 3.0 – Якщо Ваші студенти вже працюють
у сфері бізнесу, In Company 3.0 забезпечить їх
необхідними для ділового міжнародного спілкування
навичками володіння англійською мовою.
Чудово поєднуючи друковані матеріали та нове
компактне цифрове наповнення для вчителя та
студентів, основними сферами, які розглядають
в посібнику, залишаються бізнесові тренди,
комп’ютерні навички та практичне застосування мови.

mac-ed.courses/in-companythird-edition

NEW

In Company 3.0
ESP Series
JOHN ALLISON, ED PEGG,
JEREMY TOWNEND
Головна мета нових модулів підручника
In Company 3.0 – допомогти студентам розвинути
комунікативні уміння та навички, які є необхідними
для ділового спілкування англійською мовою у сфері
продажу, корпоративних фінансів, інвестування,
логістики, управління системою постачання.

English
for Specific
Purposes

Завдяки гнучкій побудові даної серії, особливістю
якої є короткі модулі з гнучкими розділами,
In Company 3.0 може використовуватись з іншими
підручниками або самостійно, або для інтенсивних
курсів. Містить автентичні відео-інтерв’ю з
професіоналами зі сфери бізнесу.
•

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;

•

Teacher’s Presentation Kit – цифрова версія
Книги для студента, яка містить аудіо- та
відеоматеріали та інструменти для роботи на
інтерактивною дошкою.

Investment /
Logistics /
Sales /
Supply Chain
Management /
Corporate
Finance

28

Завантажити зразки Student’s Book з аудіо можна тут:

mac-ed.courses/esp-series-for-incompany-3

B1 – B2

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

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

email
English
2nd Edition

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

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

Paul Emmerson

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

Ділова англійська

Basics, including opening and closing emails,
giving information, making requests, arranging
meetings and checking understanding.

email English

p

Updated edition of the best-selling title
Based on hundreds of real examples, Email
English deals systematically with key language
for constructing effective and convincing emails
in English as well as developing an appropriate
voice through social media.

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

A2 – B2

Barney Barrett, Pete Sharma
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.

Networking in English focuses on the factors that make a good
socializer/communicator:

having the vocabulary to speak about a range of topics,
using reasonably accurate grammar to get your message
across,
being able to listen to fast speech and understand a variety
of accents,
having effective conversations which build rapport and
mutual understanding,

Meetings in English

Networking in English is for anyone who finds it hard to
‘find the right words’ when communicating informally in the
workplace. This course not only deals with survival English for
travel or small talk, but also the interpersonal strategies used
by good native speaker communicators.

using appropriate functional expressions in common social
situations,

Bryan Stephens

Meetings
in English

considering social etiquette and being sensitive when
communicating with different cultures.
A student needs analysis at the start of the book allows each
student to follow the book in a tailor-made fashion, prioritising
the material most relevant to their needs.

www.businessenglishonline.net

The author
Bryan Stephens …

Bryan Stephens

Free resource website with business English material at:

Be effective in
international
meetings

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

Use your Macmillan
English Dictionary with
this book.

9

780230 401921

INCLUDES
AUDIO CD

08/06/2010 14:25

Meetings in English

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.
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Presentations

in English

Erica J Williams

Ділова англійська

Presentations in English

Erica J. Williams

Presentations
in English

B1 – C1

Find your
voice as
a presenter

INCLUDES
DVD

Aviation

Erica J. Williams
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.

English
For ICAO compliance

Aviation English
Henry Emery & Andy Roberts

Henry Emery and Andy Roberts
Aviation English – курс для пілотів та диспетчерів, які
бажають вдосконалити рівень володіння англійською
мовою в професійних цілях. Головна увага
зосереджена на відпрацюванні мовних одиниць, що
необхідні для спілкування в екстремальних умовах,
вдосконалення навичок аудіювання та говоріння.

Campaign
Simon Mellor-Clark,
Yvonne Baker de Altamirano,
Randy Walden, Nicola King, Charles Boyle
Трирівневий курс англійської мови Campaign
спеціально розроблений для військовослужбовців, які
беруть участь у міжнародних стратегічних операціях,
врегулюванні конфліктів, укладання мирних угод та
проведення військових навчань.

of

PROFESSIONAL ENGLISH

English for Law
Enforcement

W

Charles Boyle, Ileana Chersan

and

MACMILLAN DIGITAL

30Interactive CD-ROM
Resource site - see p 10
www.macmillanenglish.com/

English for Law Enforcement – навчальний курс для
співробітників правоохоронних органів. English for
Law Enforcement містить безліч типових ситуацій,
пов’язаних з охороною правопорядку та закону,
таких як ідентифікація автотранспортних засобів,
затримання та обшук, дії щодо припинення масових
безладів та оформлення рапортів.

A1 – B1

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

uation

TS Graduation

uation is a motivating and comprehensive course for
paring to take the International English Language
em examination. Aimed at those in the IELTS band
bove, this topic-based book will train students in the
d to increase their IELTS score.

lear and practical information on the IELTS
as well as teaching them the skills required to excel
he academic modules.

Підготовка до IELTS

781405 080750

Dolby

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

9

Debra Powell

Dickie Dolby

IELTS Graduation

IELTS Graduation
Mark Allen

Debra Powell

Dickie Dolby

Student’s Book

IELTS Graduation

Mark Allen, Debra Powell and
Dickie Dolby

Student’s Book

IELTS Graduation – курс
для підготовки до іспиту IELTS.

781405 080750

Рівень завдань відповідає 5.5 – 7.5 балам.

IELTS Graduation
Study Skills

uation

orkbook for the
Student’s Book
book. Because
way to succeed
book provides
ks and question
exam.

IELTS BAND
5,5 – 7,5

Charlie Martineau, Jane Short
IELTS Graduation Study Skills може
використовуватися як для роботи в класі, так і
для самостійної підготовки до екзамену IELTS.

Improve Your
Skills Series

TS

candidates!

Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles,
Sam McCarter, Norman Whitby,
Barry Cusack, Stephanie Dimond-Bayir,
Jane Short, Jo Preshous

cked full of
know about the
n how to tackle
skills sections,
speed and
n mistakes to
be aware of
erfect reference
evelop students’
hniques.

Improve Your Skills Series – курс, який
допомагає студентам легко та швидко
підготуватися до здачі міжнародних
екзаменів.

n Course

Improve Your Skills
for IELTS 4.5–6.0

EE ALSO

(Listening & Speaking, Reading, Writing)

TOEFL® Preparation
Online p 7 and p 55

57

Improve Your Skills
for IELTS 6-7.5
(Listening & Speaking, Reading, Writing)
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IELTS BAND
5,5 – 7,5

EXAMS

9

nt’s Book
Skills Book and Audio CD
her’s Book
Audio CDs

Powell

se components

Allen
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Powell Dolby
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TS score.

Student’s Book
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Sboxes
Graduation
is a boxes
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exam
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dent of
study
ures
the Student’s book
Dictionary focus boxes encourage students to
0their
topic-based
unitswhilst studying
vocabulary
trategy boxes and Tip boxes offer suggestions for how
o tackle the various IELTS tasks
ponents
xam information boxes provide students with detailed
dvice on what to expect in each section of the exam
ok
xtensive writing practice provides thorough support for
Book
Audio
CD
Writingand
Tasks
1 and
2, with model answers for each question
ook
anguage focus sections deal with grammar and vocabulary
eeded
CDs by IELTS students at this level
ronunciation sections build students’ confidence for the
peaking and Listening modules
tudy skills sections at the end of each unit give advice on
ndependent study
Regular Dictionary focus boxes encourage students to
roaden their vocabulary whilst studying

IELTS Graduation

iethe Student’s
Dolby
book
ELTS
Graduation

Mark Allen

mac-ed.courses/improve-your-skillsfor-first

B1 – C1

A2 – C1

Підготовка до IELTS

Ready for IELTS
Sam McCarter

Друге видання бестселлера
Ready for IELTS!

pth

EXAMS

Ready for IELTS 2nd Edition відповідає всім
сучасним вимогам щодо форматів навчання
студентів та відкриває нові можливості для
викладачів.

y

tice.

MACMILLAN 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

Similar tasks to
those the students
will face in the exam

Відтепер книга для студента є в друкованому
та електронному форматах.
(Digital STudent’s Book) та містить доступ до
ресурсів Student’s Resource Centre, де знаходяться
аудіо та відео файли, моделі письмових та усних
відповідей, поради щодо стратегій виконання вправ
екзаменаційного формату, відповіді до вправ та
скрипти аудіо файлів, опис умінь та навичок,
які перевіряються в кожному розділі екзамену.
Книга для вчителя містить доступ до електронної
бібліотеки ресурсів Teacher’s Resource Centre,  де
розміщені аудіо та відео файли, моделі письмових
та усних відповідей, відповідей до вправ та скриптів
аудіо файлів, тестів у форматі екзамену, рекомендації
щодо підготовки студентів до складання іспиту,
додаткові вправи та електронну версію підручника з
інтерактивними опціями Presentation Kit, яка надає
можливість використовувати всі технічні можливості
аудиторії.
Дізнайтеся більше тут

mac-ed.courses/ready-for-ieltssecond-edition

Tips for IELTS

A2 – C2

Sam McCarter

Useful tips and
strategies about
how to tackle the
exam

Посібник Tips for IELTS містить всю необхідну
інформацію щодо умінь та навичок, рівень володіння
якими визначається на екзамені: правила роботи з
кожними видом мовленнєвої діяльності, коротку
інформацію щодо всіх частин іспиту, фотокопіювальні
матеріали для визначення готовності до складання
екзамену, стратегії виконання всіх видів завдань.

Ready for IELTS Student’s Book

Дізнайтеся більше на www.macmillanukraine.com
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Методика для вчителів

Macmillan Books
for Teachers
Macmillan Books for Teachers – популярна серія книжок
з методики викладання англійської мови як іноземної.
Книги створені кращими спеціалістами в області викладання
англійської мови та поєднують в собі опис теоретичних основ
з цікавими практичними рекомендаціями.

Teaching

uide to English Language Teaching

age of an entire ELT lesson to fulfil observation requirements on
es, along with demonstrations of common teaching techniques.
able worksheets of activities and observation tasks to use in class.
ctions on technology, CLIL and young learners.

ked in many different countries, including Kenya, Russia, Georgia
een Head of Teacher Training for International House Hastings,
or IH Budapest and is currently Head of Teacher Development
here he designed the Online Delta course. He was leader of the
e Euro exams and has been actively involved with Cambridge ESOL

3rd Edition + DVD Pack

Jim Scrivener

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

Learning Teaching

Learning Teaching

FOR TEACHERS

rian 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

om

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.

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.

400 Ideas
for Interactive
Whiteboards
34

Peter Sharma, Barney Barrett and
Francis Jones

Carol Read

Macmillan Books for Teachers

Carol Read
500 Activities for the Primary Classroom – 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

Методика для вчителів

500 Activities
for the primary classroom

500 Activities
for the Primary
Classroom

David Seymour and Maria Popova

An A-Z of ELT
Scott Thornbury

Teaching Practice
Roger Gower, Diane Phillips, Steve Walters

Discover English
Rod Bolitho, Brian Tomlinson

Children
Learning English
Jayne Moon

Blended Learning
Peter Sharma, Barney Barrett
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Представництво видавництва
«Макміллан Паблішерз Лтд.»
Дарницький бульвар, 5, офіс 7, м. Київ 02192
тел/ф: (044) 500 25 35
www.macmillanukraine.com

Консультанти видавництва «Maкміллан»
Лісова Наталія Миколаївна,
Колесник Олена Анатоліївна,
методист-консультант
директор представництва
тел. (050) 336 35 13;
тел. (050) 334 06 77;
e-mail:
e-mail:
helen.kolesnyk@macmillaneducation.com natasha.lisova@macmillaneducation.com
Цегей Оксана Євгенівна,
методист-консультант
тел. (050) 336 35 26;
e-mail:
oksana.tsegei@macmillaneducation.com

Нестоїтер Інна Аркадіївна
методист-консультант
тел.(050) 448 69 09
e-mail:
inna.nestoiter@macmillaneducation.com

Офіційні дистриб'ютори
ЦЕНТР ІНОЗЕМНИХ МОВ «ТСП»
м. Київ, 01033, вул. Антоновича, 33-В
(вул. Горького, 33-В)
тел. (044) 360 79 02; 592 35 02; 360 72 11
e-mail: victor@tsp-books.com
www.tsp-books.com

ТОВ «Єврокнига»
м. Одеса, 65023, пл. Соборна 6, офіс 1
Головний офіс: тел. (048) 777 00 13;  (048) 705 3 705
e-mail: contact@eurokniga.com.ua
Методичний відділ: тел. (048) 705 88 00
e-mail: metodist@britishbook.ua
вул. Коблевська, 47,
Магазин «Британська Книга»
тел. (048) 726-40-87
www.britishbook.ua

Контакти магазинів, які знаходяться в різних містах
України, Ви знайдете на сайті

www.macmillanukraine.com
у розділі «Де можна придбати»

