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Зміст

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 календарно-тематичне планування,
грифи МОН, відеоінструкціїї до Macmillan Practice Online – платформи
понад 120 онлайн курсами, нову Програму «Macmillan Teachers»

•

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

•

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

•

розділ «Де придбати» з контактами магазинів в усіх регіонах України.
Наші вебінари за участю 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/
Onestopenglish – потужний ресурсний сайт для вчителів, що пропонує більше 9500 методичних розробок різних рівнів та є домівкою для більш ніж 600
000 вчителів з усього світу, які діляться своїми ідеями,
приймають участь у конкурсах та насолоджуються
необмеженим доступом до наших матеріалів. На сайті знаходяться матеріали до всіх навчальних рівнів та
вікових категорій. Приєднуйтесь до нашої спільноти!
www.onestopenglish.com

Ресурсні сайти
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Gateway
2nd Edition

| Online Workbook

Get 200!

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»
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Для учнів:
SRC
Student’s Resource
Centre

ЦИФРОВІ РЕСУРСИ

Digital
Student’s Book

Teacher’s Resource Centre / Pack
TRC
Teacher’s Resource
Centre

Downloadable additional materials for
teachers, including PDFs, audio and
video.

Presentation Kit
Presentation
Kit

Test Generator

Database of pre-generated tests, plus
the option to edit them, including
generating A & B versions. Also
available offline.

Online
Workbook

Mobile App

DVD-ROM

Video, audio and photocopiable
content
for use offline.

Video
Video

Digibook

eBook available

Macmillan Practice
Online

2

MPO
Даний символ в каталозі інформує про
те, що курс супроводжується онлайн
ресурсом на платформі Macmillan
Practice Online. Щодо переліку курсів
та для реєстрації відвідайте
www.macmillanpracticeonline.com

A downloadable PDF version of the
student’s book.

Student’s/Pupil’s Practice Kit
Student’s
Practice Kit

Interactive practice activities for our
primary titles with Picture Dictionary.

Student’s/Pupil’s CD-ROM
CD-ROM

Course audio recordings for use offline.
Audio
Component

An older version of our Digital
Student’s Book. These still exist
for some titles but they are not
compatible with tablets.

eBook available

Course video materials for use offline.

Class Audio

Games and/or English language skills
practice to support independent
learning.

1

1

point and

te.

say. Wri

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

Listen,

apple

a
A
2

2

1

3

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

A–D

Letters
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2
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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.

2

1

D

©Macm

Downloaded

urces
tion
m/reso
illan Educa nglearners.co
acmillanyou

from www.m

Безкоштовні
ресурси для
завантаження

Digibook

Interactive White Board resources
including student’s book pages, audio,
video and additional IWB tools.

DVD-ROM

Digital version of the print workbook,
with embedded audio and video,
automated scoring and a gradebook
to keep track of your progress.

Mobile App

IWB
IWB

A tablet-compatible digital
version of the student’s book with
interactive and automated scoring
activities. Teachers can access class
management tools and score reports.

Online Workbook
OWB

An off-line, page-faithful version of the
student’s book designed to be used on
an interactive white board.

Test Generator

Downloadable additional material for
students, including PDFs, audio and
video.

Digital Student’s Book
SB

Для вчителя:

Student’s/Pupil’s Resource Centre

The Young
Learners’ Portal

РЕСУРСНІ САЙТИ

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:

Video, audio and photocopiable
content for use offline.

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.

Video
Video

Course video materials for use offline.

eWorkbook
eWorkbook

Still available for some titles.

Наш проект Macmillan Life Skills продовжує створювати для
формування ключових компетенцій, необхідних учням 21 століття. На сторінках каталогу Ви знайдете логотип Macmillan
Life Skills, який символізує дерево пізнання та допоможе обрати навчальні матеріали для розвитку сучасних компетенцій.
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3-5 років

JILL LEIGHTON, SANDIE MOURAO

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:
Teacher’s
DVD-ROM

Audio
Component

Flashcards

British
English

www.macmillanyounglearners.com/captainjack
4-6 років

JEANNE PERRETT • JILL LEIGHTON

Learning Stars

•
•
•
•
•
•
•

TRC
Digibook

Flashcards

PRC

TRC

Pupil’s
Teacher’s
Presentation
Resource Centre Resource Centre
Kit

Video

Audio
Component

Flashcards

Test Generator

British
English

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

Компоненти курсу:
• Pupil’s Book Pack
• Workbook
• Teacher’s Book Pack
• Class Audio CD

www.macmillanyounglearners.com/learningstars

Teacher’s
Teacher’s
Audio
DVD-ROM Resource Centre Component

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:

Детальна інформація знаходиться  на
www.macmillanukraine.com/Каталог та на
www.macmillanyounglearners.com/learningstars
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•

•

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.

Pupil’s
CD-ROM

•

•
•

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!

Компоненти курсу:
• Pupil’s Book Pack
• Activity Book
• Teacher’s Book Pack
• Maths Book
• Class Audio CD
• Flashcards

1-7 клас

Academy Stars

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.
Компоненти курсу:
• Pupil’s  Book Pack
• Plus Book Pack
• Teacher’s Notes
• Photocopiable R
esources CD-ROM

KATHRYN HARPER • GABRIELLE PRITCHARD • ALISON BLAIR •
JANE CADWALLADAR • STEVE ELSWORTH • JIM ROSE

НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ТА ПОЧАТКОВА ШКОЛА

НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ТА ПОЧАТКОВА ШКОЛА

Captain Jack

NEW

British
English

www.macmillanyounglearners.com/academystars
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НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ТА ПОЧАТКОВА ШКОЛА

Next Move
Кожен урок з підручником Next Move
заохочує учнів до активного навчання, допомагає їм краще зрозуміти себе та пізнати світ навколо них. Традиційне навчання
лексики та граматики поєднується з сучасними Cultural Videos у кожній темі, які знаходяться на DVD в книзі для учня та книзі
для вчителя.

1-7 клас

Запрошуємо Ваших учнів
до захоплюючої подорожі
країнами світу!

Teacher’s
Resource Centre

Presentation
Kit

Серед компонентів є Comprehension and Vocabulary
Workbook – робочий зошит з вправами, які направлені на
опрацювання різноманітних видів читання а також а також
спрямовані на розширення лексичного запасу школярів.
Детальні методичні рекомендації для вчителя та тести можна безкоштовно завантажити на сайті

Audio
Component

www.macmillanyounglearners.com/nextmove
1-6 клас

MARY BOWEN • PRINTHA ELLIS

Підручник для шкіл з 3-4 годинами англійської мови на
тиждень, в основу якого покладено тексти для читання.
Особистісно-орієнтований підхід до навчання англійської
мови, який дозволяє повністю розкрити творчий потенціал
дитини, є характерною особливістю цього шестирівневого
курсу. Граматичний та лексичний матеріал поданий в текстах для читання.
Безкоштовні тести до даного курсу знаходяться на ресурсному сайті
www.macmillanyounglearners.com/wayahead
Компоненти курсу:
• Pupil's Book + СD-ROM • Teacher’s Book
• Workbook
• Grammar Practice Book

• Readers
• Audio CD

TRC
Teacher’s
Resource Centre

Audio
Component

www.macmillanyounglearners.com/readers

Way Ahead
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Macmillan English
Explorers
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.

TRC

Компоненти курсу:
• Pupil’s Book Pack
• Workbook
• Teacher’s Book Pack
• Teacher’s
Presentation Kit
• Class Audio CD

LOUIS FIDGE • RICHARD BROWN • SUE GRAVES •
BARBARA MITCHELHILL • GILL MUNTON

• Teacher’s Resource
Book

LOUIS FIDGE • GILL BUDGELL • GILL MUNTON

НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ТА ПОЧАТКОВА ШКОЛА

AMANDA CANT • MARY CHARRINGTON • VIV LAMBERT

Macmillan
Explorers Phonics
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 скачати із сайту
www.macmillanyounglearners.com/readers

TRC
Teacher’s
Resource Centre

Audio
Component
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1-6 клас

НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ТА ПОЧАТКОВА ШКОЛА

English World

NICOLE TAYLOR • MICHAEL WATTS • JULIE TICE • DAVE
TUCKER • ANGELA LLANAS • LIBBY WILLIAMS

international
BEST-SELLER

Grammar Goals

Унікальний НМК, який охоплює
У книзі вдало поєднана практичвесь курс навчання, починаючи
на методологія з інноваційними
з молодшої школи і до рівня В2!
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.

Starter to Cambridge English:
Preliminary for Schools

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.

Компоненти курсу:
• Pupil’s Book Pack (includes
Grammar Workbook CD-ROM)
• Teacher’s Book Pack (includes
Audio CD, webcode to Teacher’s
Resource Centre)

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.
Детальна інформація знаходиться на сайті
www.macmillanyounglearners.com/grammargoals

www.macmillanyounglearners.com/englishworld
Компоненти курсу:
• Pupil`s Book    
• Workbook
• Teacher`s Book
• Audio CD

•
•
•
•
•

Teacher’s
Resource Centre

DVD-ROM з інтерактивними вправами
Flashcards
Posters
Grammar Practice Book
Dictionary

Teacher’s
DVD-ROM

Video

Audio
Component

Test Generator
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Test Generator

Young Learners
English Practice Tests

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.

Pupil’s
CD-ROM

SANDRA FOX • BRYAN STEPHENS

Flashcards

Young Learners
English Skills

Class
Audio

Teacher’s Resource Centre

TRC

TRC
Teacher’s
Resource Centre

1-7 клас

НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ТА ПОЧАТКОВА ШКОЛА

MARY BOWEN • LIZ HOCKING • WENDY WREN

Pupil’s
CD-ROM

TRC
Teacher’s
Resource Centre

Audio
Component

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.
www.macmillanyounglearnes.com/exams

TRC
Teacher’s
Resource Centre

Audio
Component
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level

5-11 клас

DAVID SPENCER

СЕРЕДНЯ ТА СТАРША ШКОЛА

Gateway
2nd Edition
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. Відтепер ще два нових
рівні – А1+ та С1.
TRC

Gateway 2nd Edition – це
академічний курс для підлітків,
головна увага в якому
зосереджена на підготовці
учнів до екзаменів.

Student’s Book

Premium Pack

Audio
Component

SB

OWB

Digital
Student’s Book

Online
Workbook

Test
Generator

Mobile App

David Spencer

Для вчителя:

Student’s Book Premium Pack

Gateway 2nd Edition
digital

Digital Student’s Book
Student’s Book, з Premium Pack

Online Workbook access.

Друкована версія
кодом доступу до Student’s Resource
Centre, де розміщено аудіо до робочого
зошита, підручника та додаткові ресурси,
які можна завантажувати для самостійного
опрацювання.

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.

може використовуватися на
різноманітних портативних пристроях

•

всі вправи є інтерактивними

•

Embedded Flipped classroom відео
та  Workbook audio

Teacher’s Book Premium Pack

•

Друкована версія Teacher’s Book з кодом Test Generator за лічені хвилини допомагає
доступу до Teacher’s Resource Centre, де підготувати необхідні саме для перевірки
Ви можете завантажити додаткові ресурси.
певних умінь та навичок.

миттєва перевірка та можливість робити
декілька спроб

Digital Student’s Book Pack

Gateway 2nd Edition

•
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Gateway 2nd Edition

PRC

Teacher’s
Pupil’s
Presentation
Resource Centre Resource Centre
Kit

Video

Для учнів:

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.

Student’s Book

| Student’s Resource Centre

B1

| Online Workbook

OnlineWorkbook відразу ж перевіряє роботи учнів, відправляючи їм результати та звітуючи перед вчителем.

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

СЕРЕДНЯ ТА СТАРША ШКОЛА

NEW

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

Presentation Kit– це IWB версія Gateway 2nd
Edition
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A1+ – B2

Laser

СЕРЕДНЯ ТА СТАРША ШКОЛА

Beyond

ПІДГОТОВКА
до ЗНО та ДПА

Допоможіть учням стати успішними в класі та поза його
межами завдяки набуттю мовних та життєвих навичок
(Life Skills). 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. Саме тому учні
будуть відчувати свій прогрес та Вашу підтримку!
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)

international
BEST-SELLER

Для вчителя:
•

•
Компоненти курсу:

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.

• Student’s Book Pack
• Student’s Book Premium Pack
• Workbook

www.macmillanbeyond.com
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A1+ – B2

MALCOLM MANN • STEVE TAYLORE-KNOWLES

СЕРЕДНЯ ТА СТАРША ШКОЛА

ROBERT CAMPBELL • ROB METCALF • REBECCA ROBB BENNE

• Online Workbook
• Teacher’s Book Premium Pack

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.

Pupil’s
CD-ROM

TRC
Teacher’s
Resource Centre

Характерні особливості:
•

Teacher’s
DVD-ROM

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.

Test Generator

Audio
Component

eBook available

Macmillan
Practice Online

Компоненти курсу:
• Student’s Book +
CD-ROM + MPO
• Teacher’s Book
• Workbook (– Key) + CD
• Workbook (+ Key) + CD
• Class Audio CD

www.macmillanenglish.com/laser
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MARTA ROSINSKA • LYNDA EDWARDS •
MALCOLM MANN • STEVE TAYLORE-KNOWLES

Get 200!
Book 1 – рекомендована для 10 класів
Book 2 – рекомендована для 11 класів
Категорія: старша школа

Get 200! – найкоротший шлях
до найвищого балу на ЗНО!

7-10 клас

MARY BOWEN • LIZ HOCKING • WENDY WREN

B1-B2

English World
(рівні 7–10)
Рівні 7-10 підручника English World відповідають навчальними   потребами учнів даної вікової групи та розвивають
важливі навички, необхідні у повсякденному житті.

СЕРЕДНЯ ТА СТАРША ШКОЛА

NEW

Для вчителя:

ПІДГОТОВКА
до ЗНО та ДПА
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”.
Аудіофайли до підручника у форматі МР3 завантажуються на сайті www.macmillanukraine.
com/teachers/get-200/ безкоштовно.
Підручник розроблено за запитом представництва Macmillan Education в Україні командою провідних авторів видавництва.

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/
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•

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.

Компоненти курсу:
• Student’s Book
• Teacher’s Guide
• Workbook + CD-ROM
• Audio CD
• Teacher’s Digibook
• Exam Practice Book
• Dictionary
TRC

www.macmillanyounglearners.com/englishworld

Teacher’s
Resource Centre

Teacher’s
DVD-ROM

Video

Audio
Component

Test Generator

Flashcards

5-9 клас

COLIN GRANGER • KATHERINE STANNETT

Hot Spot
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 особистісно-орієнтований 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.

Teacher’s
DVD-ROM

Pupil’s
CD-ROM

IWB

www.macmillanenglish.com/hotspot
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MALCOLM MANN • STEVE TAYLORE-KNOWLES

Culture View

B1

Destination B2: Grammar and Vocabulary is the ideal grammar
and vocabulary practice book for all students preparing to take any B2
level exam: e.g. Cambridge FCE.
Key features:
• 28 units, with alternating grammar and vocabulary units
• a well researched grammatical and lexical syllabus based on the
B2 (Vantage) level of the council of Europe’s Common European
Framework
• clear, comprehensive grammar and vocabulary presentation tables
• systematic practice of all grammar and vocabulary presented
• a wide range of exercise types, including those found in FCE Use
of English
• a strong emphasis on revision and consolidation, with reviews and
progress tests

Destination
Destination

B2
B1

Grammar &
Vocabulary with Answer Key

Grammar &
Vocabulary

Ідеальні посібники з граматики
та лексики для всіх, хто готується до
складання міжнародних іспитів та ЗНО.

• a useful Reference Section including irregular verbs, glossary, phrasal verbs, phrases and collocations, word patterns, word formation
and US/UK differences
The Teacher’s Edition includes the complete overprinted answer key
and seven extra photocopiable revision tests

DVD Pack 1:

Components:
Destination B2:
Grammar and Vocabulary Student’s Book,
ISBN: 1-4050-9488-5
Destination B2:
Grammar and Vocabulary Teacher’s Edition,
ISBN: 1-4050-9489-3

Home, Transport, Food,
Appearance, Sport, School

ISBN 1-4050-9488-5

Malcolm Mann
Steve Taylore-Knowles

СЕРЕДНЯ ТА СТАРША ШКОЛА

Grammar and Vocabulary

Destination B1

Destination

Malcolm Mann
Steve Taylore-Knowles

9 781405 094887

DVD Pack 2:
Music, Landscape, Media,
Animals, Literature, Language
Компоненти курсу:
• Teacher’s CD-ROM,
• Teacher’s DVD,
• Teacher’s CD-ROM/DVD Pack

Складається з двох частин (DVD packs),
кожна містить 12 окремих відео сюжетів,
6 документальних фільмів, 6 драм та методичні поради щодо їх використання.

Ідеальний посібник
для підготовки до ЗНО
Teacher’s
DVD-ROM

Pupil’s
CD-ROM

Audio
Component

IWB

British
English

•

28 розділів, в яких по черзі
опрацьовується лексика та граматика.

•

Граматичні та лексичні вправи, розроблені
відповідно до Загальноєвропейських
вимог з мовної освіти.

A2 – B2

Macmillan
Cultural Readers
England, The United States of America, Brazil,
China (new), Australia (new), Italy (new)

Нова 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.

•

Систематичні, чіткі та детальні пояснення
матеріалу.

•

Велика різноманітність вправ,
включаючи лексикограматичні вправи
у форматі міжнародних іспитів та ЗНО.

•

Велика увага зосереджена на повторенні
та закріпленні матеріалу.

•

Довідник (Reference Section) містить
список неправильних дієслів, словник
(Glossary), фразові дієслова та вирази,
слово-сполучення, інформація по словотворенню та відмінності між британським
та американським варіантами англійської
мови.

MICHAEL VINCE • AMANDA FRENCH • PETER SUNDERLAND

ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ ПОСІБНИКИ

Destination B1-C2

Відеокурс містить захоплюючі
культурологічні та країнознавчі відео
матеріали та чудово доповнить будьякий шкільний курс. Кожен DVD pack
охоплює 6 різних тем.
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В1 - C2

A2 – C1

Language Practice Series
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.
•

Відповідно до кожного рівня та формату екзамену, посібники
містять граматичні модулі з простими і чіткими поясненнями.
Граматичні розділи містять мовні вправи різного рівня складності.

•

Лексика формується на основі популярних тем у ході виконання
різноманітних стимулюючих завдань.

•

Особлива увага зосереджена на словотворі, сполученні слів,
фразових дієсловах та на висвітленні різноманітних нюансів
граматики англійської мови.

•

Посібники рівнів Elementary та Intermediate містять інтерактивний
CD-ROM з додатковими вправами на опрацювання.

PRC
Pupil’s
CD-ROM

Pupil’s
Resource Centre
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A1– B1+

A1 – B2

Macmillan
Graded Readers

Macmillan Topics являють собою посібники для розвитку навичок говоріння та читання, розроблені у форматі сучасних журналів з чудовими
ілюстраціями на різну тематику
• People (beginner)
• Festivals (elementary)
• Places (beginner)
• Communication (pre-intermediate)
• Animals (beginner plus)
• Entertainment (pre-intermediate)
• Sports (beginner plus)
• Consumers (intermediate)
• Environment (elementary)
• Travel and Tourism (intermediate).
KEITH KELLY

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.

Science / Geography

Macmillan Literature
Collections

Keith Kelly

with key

Macmillan Vocabulary Practice Series
Keith Kelly
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ADVANCED-PROFICIENCY C1 – C2

D-

with key

Science та Geography – захоплюючі посібники, мета яких – забезпечення міжпредметних зв`язків та відпрацювання лексики у контексті. Рекомендуються для дітей від 12 років. Містять лексику з понад 30
наукових сфер з їх поясненнями та практичними вправами. CD-ROM
містить вправи на аудіювання, інтерактивні ігри, ілюстрації та ін.

with C

Macmillan Mathematics – курс математики на англійській мові
для початкової школи. Курс розроблено експертами в області початкової шкільної освіти на основі детально проведених наукових
досліджень.

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.

PAUL BROADBANT • ANNE BROADBENT

is
os
m
e os

А1 – В1+

Pupil’s
CD-ROM

Pupil’s
CD-ROM

This six-level series of factual readers allows English language
learners to explore a variety of fascinating real-world topics.
Each reader has been carefully graded to reinforce the main
structures and vocabulary covered in most major language
courses. The use of the plus symbol (+) highlights the increased
level of challenge in language as compared to a standard reader,
reflecting the focus on content learning.

Level 1 +
Level 2 +
Level 3 +
Level 4 +
Level 5 +
Level 6 +

▼

Macmillan
Factual Readers

▼

Macmillan Natural and
Social Science

with C

22/5/08 08:59:45

▼

JOANNE RAMSDEN

VPS Geography (cover).indd 1

А1 – В1+

Macmillan Science
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.
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Macmillan Mathematics

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.

DAVID GLOVER • PENNY GLOVER

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

Colourful
Coral Reefs

• Includes a glossary with explanations of key vocabulary
• Free teaching notes, audio and exercises available
at www.macmillanyounglearners.com/readers

А1 – В1+

Macmillan Natural and Social Science – шестирівневий курс, призначений для шкіл, які вивчають природознавство, історію та географію на
англійській мові.
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C2

B1+ – C1
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ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ ПОСІБНИКИ

Macmillan Topics

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ЧИТАННЯ

SUSAN HOLDEN

1+

www.macmillanenglish.com

www.macmillanyounglearners.com/readers
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Даний ресурс стане у нагоді під час роботи з
адаптованими книгами для читання, допоможе
обрати  правильний рівень та дасть цікаві ідеї.
Містить тест на визначення рівня та додаткові
вправи до Cultural Readers. Охоплює різноманітні теми: онлайн пректи, використання аудіо, фільмів та ін. Містить підбірку мотивуючих
вправ та вікторин до кожного рівня (А1-В2).

Macmillan Readers вебсайт надає Вам
доступ до величезної кількості навчальних
ресурсів, які чудово урізноманітнять
Ваші уроки з читання.

Ресурси для вчителів та учнів містять:
•
•
•
•
•
•
•

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.
www.macmillanreaders.com

Завантажте свій

2017 Love to Read Diary,

заповніть
Member’s Certifіcate та
почніть читати вже сьогодні!

www.macmillanreaders.com/book-corner-club
Впродовж 2017 року кожного місяця ми
будемо читати різні книги. Крім порад
щодо вибору книги, ми даруватимемо
безкоштовно аудіо книгу щомісяця! Ваші
учні неодмінно полюблять читати!
#lovereading
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Ласкаво просимо
на ресурсний сайт
Macmillan Readers

Using Graded Readers
in the Classroom
Нехай читання книг буде веселим!
Використання фільмів:
•

Роздайте учням  імена або  покажіть фото
головних акторів у фільмі, який відповідає книзі
для читання.

•

Попросіть учнів  здогадатись кого із героїв
вони грають та пояснити чому вони так
вирішили.

•

Покажіть класу фрагмент фільму з цими
акторами та перевірте їх відповіді.

Робота з короткими оповіданнями:

Впродовж 2017 року ми будемо відзначати 200 років
з дня смерті Джейн Остін, однієї з найвідоміших
авторів-жінок у світі. Приєднуйтесь до нас і ми
ближче познайомо Вас з її п’ятьма найвідомішими
творами та з популярними творами інших жінокавторів. Macmillan’s Graded Readers надають Вам
можливісь обирати різноманітні жанри творів –
містика, романтика, жахи, твори на кримінальні
теми. А що оберете Ви?

Завантажте
безкоштовно!

•

Попросіть учнів написати коротке
викладення змісту оповідання, яке вони
щойно прочитали, та змініть три частини
інформації.

•

Попросіть учнів обмінятися роботами та
визначити, яку інформацію було змінено.

Детальна інформація на

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.

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ЧИТАННЯ

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ЧИТАННЯ

Online resources
for Macmillan
Readers

www.macmillanreaders.com

Macmillan eBooks
Оберіть ідеальну книгу для читання до Вашого курсу
Пропонуємо Вам колекцію електронних книг, де Ви знайдете більшість наших Graded Readers
всіх рівнів, від A1 до C2. Крім класичної та сучасної літератури ми пропонуємо також  найпопулярніші  ELT ресурсні книги, методику та фотокопіювальні матеріали.  

Наші eBooks є доступними у форматі EPUB 2 або Adobe PDF.
Аудіоматеріали можна завантажити у MP3 форматі.
www.macmillanreaders.com
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JIM SCRIVENER

MACMILLAN BOOKS FOR TEACHERS

Series Editor: Adrian Underhill

The Essential Guide to English Language Teaching
THIRD EDITION

•
•
•

Learning Teaching 3rd Edition +
DVD Pack

700 Classroom Activities

Contains video footage of an entire ELT lesson to fulfil observation requirements on
initial training courses, along with demonstrations of common teaching techniques.
Provides photocopiable worksheets of activities and observation tasks to use in class.
Includes updated sections on technology, CLIL and young learners.

Jim Scrivener has worked in many different countries, including Kenya, Russia, Georgia
and Hungary. He has been Head of Teacher Training for International House Hastings,
Director of Education for IH Budapest and is currently Head of Teacher Development
for Bell International, where he designed the Online Delta course. He was leader of the
team that designed the Euro exams and has been actively involved with Cambridge ESOL
exams.

Jim Scrivener

Learning Teaching is the essential guide for new teachers and is an invaluable resource
for teacher training courses. It combines the basic principles of working in a language
classroom with practical teaching advice, helping teachers to plan and run successful
activities, lessons and courses. The third edition has been revised and restructured to take
recent developments in ELT into account and now includes a DVD featuring a full lesson
being taught as well as demonstrations of practical teaching techniques.

Learning Teaching
Third Edition

Learning Teaching

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

Learning Teaching
The Essential Guide to English Language Teaching
THIRD EDITION

David Seymour and Maria Popova

Jim Scrivener

МЕТОДИКА ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ

ISBN 978-0-2307-2982-7

Jim Scrivener

Teaching English Grammar
Jim Scrivener

400 Ideas for Interactive
Whiteboards

MACMILLAN BOOKS FOR TEACHERS

Blended Learning

www.macmillanenglish.com
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Series Editor: Adrian Underhill

Peter Sharma, Barney Barrett

An A-Z of ELT

now with DVD inside
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.

Scott Thornbury

JIM SCRIVENER

Peter Sharma, Barney Barrett and Francis Jones

Teaching Practice

Children Learning English

Roger Gower, Diane Phillips,
Steve Walters

Teaching English
Grammar

Jayne Moon

500 Activities for the Primary
Classroom
Carol Read

Discover English
Rod Bolitho, Brian Tomlinson

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.

МЕТОДИКА ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ

Macmillan Books for Teachers

CAROL READ

500 Activities
for the primary classroom
Carol Read

Macmillan Books for Teachers
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500 Activities
for the Primary
Classroom
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.
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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»
Колесник Олена Анатоліївна,
директор представництва
тел. (050) 334 06 77;
e-mail:
o.kolesnyk@macmillanenglish.com.ua

Лісова Наталія Миколаївна,
методист-консультант
тел. (050) 336 35 13;
e-mail:
n.lisova@macmillanenglish.com.ua

Цегей Оксана Євгенівна,
методист-консультант
тел. (050) 336 35 26;
e-mail:
o.tsegei@macmillanenglish.com.ua

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

Офіційні дистриб'ютори
ЦЕНТР ІНОЗЕМНИХ МОВ «ТСП»
м. Київ, 01033, 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»

