


Кількість балів Рівень членства

10-49 Bronze (Бронзові)

50-99 Silver (Срібний)

100 Gold (Золотий)

Рівень членства переглядається Cambridge Assessment English 
наприкінці кожного року. Ваше членство у програмі в поточному році 
залежить від кількості балів, зароблених вашою установою 
протягом минулого навчального року.

Ми рахуемо кожного кандидата, якого ви реєструєте на складання екзаменів Cambridge 
English (Young Learners, Key, Preliminary, First, Advanced, Proficiency, Teaching 
Knowledge Test) з 1 серпня по 31 липня



Рівень членства

Початківець 
1-9

Бронзовий 
Bronze
10-49

Срібний 
Silver
50-99

Золотий 
Gold
100

Інформаційний пакет з матеріалам про екзамени від 
Cambridge Assessment English ь ь ь ь
Підписка на щомісячний інформаційний лист ь ь ь ь
Сертифікат офіційного центру з підготовки до 
екзаменів від Cambridge Assessment English ь ь ь

Право використовувати  спеціальний логотип 
Cambridge Assessment English для центрів з 
підготовки (для маркетингових цілей)*

ь ь

Почесна настінна табличка офіційного центру з 
підготовки до екзаменів* ь
Доступ до маркетингових матеріалів та інформації 
про екзамени, що можуть бути персоналізовані та 
надіслані потенційним кандидатам**

ь ь ь ь

Організація на території вашої установи двох 
презентацій для кандидатів та/чи батьків (за згодою) ь ь
Підтримка в організації церемонії вручення 
сертифікатів для ваших кандидатів (за згодою) ь ь ь ь
Присутність співробітників Cambridge English на 
церемонії вручення сертифікаті (за згодою) ь ь
Безкоштовні промоційні і рекламні матеріали (за 
запитом) ь ь ь
Безкоштовний методичний семінар для вчителів 
англійської мови (за запитом) ь ь
Безкоштовний набір методичних посібників з 
підготовки до екзаменів Cambridge English для 
вчителів (Handbook for teachers)

ь ь ь

Можливість переглядати та завантажувати 
результати ваших кандидатів (в тому числі 
результати попередніх сесій)**

ь ь ь

Можливість проведення екзаменаційних сесій на 
вашій території*** ь ь

* Табличка видається на період 1 наступного після виконання умов року наприкінці академічного року після того, як 100 кандидатів 
були зареєстровані на складання екзаменів Cambridge English в обраному екзаменаційному центрі. За умови, якщо інституція            не 
зможе виконати вищезазначених умов, Cambridge Assessment English залишає за собою право вилучити табличку.

** Можливість надається через Інтернет-ресурс Cambridge English Online. Доступ надається обраним екзаменаційним центром.

*** За умови погодження з екзаменаційним центром та відповідності приміщення стандартам Cambridge English. Будь ласка, зв'яжіться 
з екзаменаційним центром для узгодження деталей. 

Один безкоштовний екзамен YLE (Starters, Movers, Flyers) за кожні 30 кандидатів на рік (за запитом)
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Один безкоштовний екзамен KET, (KET for Schools) за кожні 50 кандидатів на рік (за запитом)

Один безкоштовний екзамен PET, (PET for Schools) за кожні 70 кандидатів на рік (за запитом)

Один безкоштовний екзамен FCE, (FCE for Schools) за кожні 100 кандидатів на рік (за запитом)



Якщо у центра з підготовки виникають питання стосовно Cambridge 
Assessment English, екзаменаційної інформації, можливостей 
реєстрації на екзамени, організації та проведення сесії, Preperation 
Centeres Online, результатів кандидатів тощо, центр з підготовки 
може звертатися до авторизованого екзаменаційного центра за 
допомогою. Cambridge Assessment English підтримуватиме зв'язок 
з центром підготовки через щомісячні інформаційні листи, що 
вміщують актуальну інформацію стосовно екзаменаційної підго-
товки, новини та корисні поради. Такий контакт є дуже важливим 
для Cambridge Assessment English адже забезпечує можливість 
розробляти та пропонувати екзамени, що відповідають потребам 
усіх задіяних сторін.

6. Як взаємодіють між собою Cambridge Assessment English, 
авторизовані екзаменаційні центри та центри з підготовки до 
екзаменів?
Cambridge Assessment English бере на себе зобов'язання з підтрим-
ки зв'язків між екзаменаційними центрами та центрами з підготовки.

г. Днепр, ул. Троицкая, 14


