ЦЕНТР МІЖНАРОДНИХ ІСПИТІВ
CAMBRIDGE PREPARATION CENTER
Складай міжнародні іспити з англійської
мови з нами та проходь підготовку до
ЗНО та ЄВІ з провідними викладачами
Кембриджські іспити - найпопулярніший варіант екзаменів для
підтвердження рівня володіння англійською.
Записатися на консультацію

Записатися на консультацію
097-211-64-54
Ми здійснюємо підготовку до складання Кембриджських
іспитів на підтвердження володіння англійською мовою, ЗНО

і ЄВІ та проводимо Paper-based and Computer-based
екзаменаційні сесії щомісяця на базі нашого коледжу

A2 Key – 2800 грн.
B1 Preliminary – 2800 грн.

B2 First – 3600 грн.
C1 Advanced – 3900грн.
Teachers (Teaching Knowledge Test) – 1900грн.\за

модуль
* зазначена вартість стосується іспитів та не враховує
підготовку (ціна за підготовку залежить від базового рівня
слухача)

Щороку кембриджські іспити складають близько 5
мільйонів людей по всьому світу.
Екзамени обирають, тому що:
Незалежне
тестування знань
Кембриджські
екзамени
дозволяють
отримати
підтвердження своїх навичок володіння англійською.

міжнародне

Постійне підтвердження
рівня володіння мовою
Сертифікат кембриджських екзаменів не має терміну дії, на відміну від
сертифікатів інших іспитів, наприклад, IELTS чи TOEFL.

Мотивація до подальшого
вивчення англійської
Результати кембриджських міжнародних мовних іспитів
зараховуються, як оцінка ДПА в 9-му та 11-му класі.

Успішне складання
ЗНО, ЄВІ та ДПА

Хто ми такі?
Cambridge Preparation Center - Центр міжнародних іспитів КЗВО «Вінницький
гуманітарно-педагогічний коледж» є структурним підрозділом коледжу, який
працює на базі філологічного факультету і є офіційним партнером
Кембриджського екзаменаційного центру у Вінниці.
У нас можна скласти міжнародні кембриджські іспити, вивчити англійську мову,
пройти підготовку до ДПА, ЗНО та ЄВІ. Наш Центр працює за методикою

повного занурення в англомовне середовище. Наші викладачі володіють
найефективнішими та сучасними методиками викладання та є провідними
фахівцями кафедри германської та слов’янської філології.
Після проходження курсу усі слухачі мають змогу скласти кембриджський іспит
зі знижкою (10%) та отримати міжнародний сертифікат, що на постійній основі
підтверджує рівень володіння англійською мовою.
Приходь до нас та переконайся, що навчання може бути цікавим і ефективним
одночасно!
КОНТАКТИ:
м. Вінниця, вул. Нагірна, 13
Комунальний заклад вищої освіти
«Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж»
Керівник Центру – Марценюк Олена Георгіївна
тел.\ Viber 097-211-64-54
Завідувач кафедри германської та
слов’янської філології – Головська Ірина Василівна
тел.\ Viber 096-94-79-779
РЕЄСТРАЦІЯ
https://forms.gle/gA1sEWwLbXPmoPEbA

