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Сводная таблица учебных курсов издательства Макмиллан (Великобритания), 
рекомендованных приказом № 12 от 20 января 2012 г. Министерства образования и науки Республики 
Казахстан для учебных заведений 2012-2013 гг.

Возраст Дошкольное обучение

4/5  Hello JoJo Here’s Patch 1 You and Me 1

5/6 You and Me 1&2 Here’s Patch 2 You and Me 2

класс Возраст общеобразоВательные школы и классы школы и классы с углубленным изучением английского авторы умк

1 6/7 Way In to English 
Brilliant 1 KZ (специально адаптированная версия для 
казахстана)
Primary Grammar 1

Way In to English 
Way Ahead 1 
English World 1 
Primary Grammar 1 
CD для интерактивной  доски

Liz Hocking, 
Mary Bowen 
Stuart Cochrane 
Jeanne Perret

2 7/8 Brilliant  2 KZ (специально адаптированная версия для 
казахстана)
Primary Grammar 2 

Way Ahead 1, 2 
English World 1, 2 
Primary Grammar 2 
CD для интерактивной  доски

Liz Hocking, 
Mary Bowen 
Stuart Cochrane 
Jeanne Perret

3 8/9 Brilliant 3 KZ (специально адаптированная версия для 
казахстана)
Primary Grammar 3 

Way Ahead 2 , 3 
English World 2, 3 
Primary Grammar 3 
CD для интерактивной  доски

Liz Hocking, 
Mary Bowen 
Stuart Cochrane 
Jeanne Perret

4/5 10/11 Hot Spot 1 KZ  (специально адаптированная версия 
для казахстана)
Brilliant 4 
Smash 1 

English World 3, 4 
Way Ahead 3,4 
Smash 1 
CD для интерактивной  доски

Colin Granger, Katherine 
Stannett 
Liz Hocking, 
Mary Bowen.

6 11/12 Hot Spot 2 KZ  (специально адаптированная версия 
для казахстана)
Smash 2 
CD для интерактивной  доски

Move Ahead elementary 
Smash 2 
English World 5 
Mathematics 
Laser A1+ 
CD для интерактивной  доски

Colin Granger, Katherine 
Stannett 
Liz Hocking, 
Mary Bowen.

7 12/13 Hot Spot 3 KZ (специально адаптированная версия для 
казахстана)
Smash 3 
CD для интерактивной  доски

Move Ahead 1 
Smash 3 
English World 6 
Mathematics 
Laser A2 
Gateway A2 

Colin Granger, Katherine 
Stannett 
Liz Hocking, 
Mary Bowen.

8 13/14 New inspiration 1 
Smash 4 
Hot Spot 4 KZ (специально адаптированная версия для 
казахстана)
Science 
Geography 
Macmillan English Grammar in Context 

Move Ahead 2 
Laser B1 
Code B1 
Gateway B1 
Science 
Geography 
Macmillan English Grammar in Context 
Mathematics 
CD для интерактивной  доски

J.Garton-Sprenger, P.Prowse 
Malcolm Mann 
Rosemary Aravanis
S.Clarke

9 14/15 New inspiration 2 
Hot Spot 5 
Science 
Geography 
Macmillan English Grammar in Context 
CD для интерактивной  доски

Move Ahead 3 
Laser B1+ 
Geography 
Mathematics 
Macmillan English Grammar in Context 
Code B1+ 
Gateway B1+ 
CD  для интерактивной  доски

J.Garton-Sprenger, 
Malcolm Mann 
Rosemary Aravanis
S.Clarke 
Подготовка к 
международным экзаменам

10 15/16 New inspiration 3 
Code B1+ 
Gateway B1+ 
Laser B1+ 
Science 
Geography 
Macmillan English Grammar in Context 
CD для интерактивной  доски

Laser B2 
Science 
Geography 
Mathematics 
Macmillan English Grammar in Context 
Code B2 
Gateway B2 
CD для интерактивной  доски

J.Garton-Sprenger, P.Prowse 
Malcolm Mann 
Подготовка к 
международным экзаменам

11/12 16/17 New inspiration 4 
Code B2 
Science 
Geography 
Macmillan English Grammar in Context 
CD для интерактивной  доски

Laser  B2 
Science 
Geography 
MEGIC 
Code B2 
Ready for FCE 
Ready for IELTS 
Gateway C1 
CD для интерактивной  доски

J.Garton-Sprenger, 
Malcolm Mann 
Rosemary Aravanis
S.Clarke 
Подготовка к 
международным экзаменам
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тел/факс: +7 (727) 250-96-03, 379-84-50, +7 (701) 720-23-48
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МеКтеПКе дейінгі  
біліМ беРу
Here’s Patch the Puppy
Joy Morris and Joanne Ramsden

Осы ағылшын тілі бойынша оқу-
әдістемелік кешені мектепке дейінгі 
жастағы балалар үшін арналған. 
Курстың негізін Patch есімді сүйкімді 
күшіктің хикаясы туралы қызықты 
оқиғалар құрайды. Әңгімелер  
және өлеңдер оқушылардың 
фонетикалық және лексикалық 
дағдыларын дамыту үшін қызмет етеді.

The Patch  
and Robby Show
Carol Read and Ana Soberon

Ағылшын балаларының нақты қазіргі 
заманғы өмірінен салынған көңілді 
көріністер, өлеңдер, ойындар таңдалып 
алынған екі DVD-фильмдер.
Ұсынылады:
•  Жұмсақ ойыншықтар:   

күшік және қоян;
•  өткен материалды бекітуге 

бағытталған интерактивті 
тапсырмалары бар бетбелгі.

Hello JoJo
Naomi Simmons 

Бұл курс көңілді және жылжымалы 
ойындарды, оқиғалардың және 
өлеңдердің көмегімен 2,5 жастан  
4 жасқа дейінгі балалардың ағылшын 
тілін оқуға деген қызығушылығын ашуға 
мүмкіндік береді. Оқуға және жазуға 
деген дағдылары жоқ балалар үшін 
мінсіз жарамды. You and Me 1- және 
2-деңгейлерін жалғастыратын балалар 
үшін дайындық материалы ретінде 
немесе дара бір жылдық бастапқы курс 
ретінде қолдануға болады. 

You and Me
Naomi Simmons 

You and Me – мектепке дейінгі жастағы 
балаларға арналған ағылшын тілінің 
жаңа екі деңгейлі курсы. ОӘК авторлары 
оқушыларға ағылшын тілінің бастапқы 
білімін беру үшін  қызықты түрде 
оқушыларды ағылшын графикасымен, 
оқу ережелерімен және дауысты 
және дауыссыз дыбыстарды жазу 
негіздерімен таныстырады. 
Бастауыш мектепке дейінгі және  
1 сыныпқа арналған.

дОшКОльнОе 
ОбРАзОВАние
Here’s Patch the Puppy
Joy Morris and Joanne Ramsden

Данный учебно-методический комплект 
по английскому языку предназначен  
для детей дошкольного возраста. 
Основу курса составляют занимательные 
истории о приключениях смешного 
щенка по имени Patch. Рассказы 
и песенки служат для развития 
фонетических и лексических навыков 
учащихся.

The Patch  
and Robby Show
Carol Read and Ana Soberon

Два DVD-фильма с подборкой веселых 
сценок, песен, игр, зарисовок из 
реальной современной жизни детей.
Прилагаются:
• Мягкие игрушки: собачка и кролик;
•  вкладыш с интерактивными 

упражнениями, направленными  
на закрепление пройденного 
материала.

Hello JoJo
Naomi Simmons

Этот курс позволяет привить любовь 
к изучению английского языка 
детям от 2,5 до 4 лет с помощью 
веселых и подвижных игр, историй 
и песен. Идеально подходит для 
детей, не имеющих навыков чтения 
и писания. Может использоваться 
как подготовительный материал для 
детей, продолжающих 1 и 2 уровень 
You and Me, или самостоятельно как 
одногодичный первоначальный курс.

You and Me 
Naomi Simmons

You and Me - новый двухуровневый 
курс английского языка для детей 
дошкольного возраста. в занимательной 
и интересной форме авторы УМК 
знакомят учащихся  с основами 
английской графики, правилами 
чтения и письма гласных и согласных 
звуков для того, чтобы дать учащимся 
начальные знания английского языка.
Предшкола и 1 класс.

Reading and Spelling  
Rules Posters
«Ағылшын тілі. Оқу ережелер»  
көрнекілік құралы оқудың негізгі 
ережелерін көрсететін алты түрлі-түсті 
плакаттардан тұрады:
•  Ашық және жабық буындардағы 

дауысты дыбыстарды;
• «r» алдындағы дауысты дыбыстарды;
•  Дауысты дыбыстардың тіркеуін;
•   Дауыссыз дыбыстардың тіркесуін.
негізгі сипаттамалары: 
•  Оқу ережелері сөздер және сөйлемдер 

мысалында беріледі;
•  Осы құралды бастауыш мектепке 

арналған кез келген оқу-әдістемелік 
кешенмен қолдануға болады. 

бАСтАуыш МеКтеП 
1-6-СыныПтАР 
Brilliant KZ
Jeanne Perrett 

Brilliant оқу-әдістемелік кешенінің  
жаңа басылымы  2-4 сынып оқушыларына 
арналған және ҚР жалпы білім беру 
мекемелері үшін арнайы әзірленген  
және шетел тілі бойынша бастауыш жалпы 
білім берудің Мемлекеттік стандартына 
сәйкес келеді. 
Brilliant KZ 
Қазақстан мектептеріне  
арнайы бейімделген. 

Way Ahead
Printha Ellis and Mary Bowen

Way Ahead оқу-әдістемелік кешені 
– кіші және орта мектеп жасындағы 
балаларды оқытуда  жеке тұлғаға 
бағытталған тәсілді жүзеге асыратын 
ағылшын тілінің алты деңгейлі курсы. 
Тақырыптары, тапсырмалардың мазмұны 
және тапсырмалардың түрі баланың 
қызығушылығына және оның жас аралық 
(физикалық және психологиялық) 
ерекшеліктерін ескере отырып, 
құрастырылды. 
Оқу-әдістемелік кешенді ресейлік 
мектептерде қолдану тәжірибесі оқулықтың 
материалы мұғалімге ағылшын тілі бойынша 

Reading and Spelling 
Rules Posters
Наглядное пособие «Английский язык. 
Правила чтения» состоит из шести 
цветных плакатов, иллюстрирующих 
основные правила чтения:
•  гласных букв в открытых  

и закрытых слогах;
• гласных перед ‘r’;
• сочетаний гласных букв;
• сочетаний согласных букв.
Основные характеристики:
•  Правила чтения даются  

на примере слов и предложений;
•  Данное пособие может быть 

использовано с любым УМК  
по английскому языку  
для начальной школы.

нАчАльнАя шКОлА 
1-6 КлАССы 
Brilliant KZ
Jeanne Perrett 

Новое издание учебно-методического 
комплекта Brilliant, предназначенное 
для учащихся 2–4 классов, разработано 
специально для общеобразовательных 
учреждений РК и соответствует государ-
ственному стандарту начального общего 
образования по иностранному языку. 
Brilliant KZ 
специально адаптирован  
для казахстанских школ.

Way Ahead
Printha Ellis and Mary Bowen

Учебно-методический комплекс 
Way Ahead – шестиуровневый курс 
английского языка, реализующий 
личностно-ориентированный подход  
в обучении детей младшего и среднего 
школьного возраста. Тематика, 
содержание упражнений и типы 
заданий составлены с учетом интересов 
ребенка, его возрастных (физических 
и психологических) особенностей. 
Опыт использования УМК в российских 
школах показывает, что материал 
учебника позволяет учителю успешно 
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бастауыш жалпы білім беру мектебі 
стандарттарының барлық талаптарын 
табысты орындауға мүмкіндік береді.
барлығы 6 деңгей. Қазақстан 
Республикасының мектептерінде 
ағылшын тілін ерте оқыту сынамалы 
сыныптарында қолданылуда.

English World
Liz Hocking, Mary Bowen, Wendy Wren

негізгі мектепке арналған English World  
негізгі сипаттамалары:
•  Жаңашыл DVD-ROM – мұғалімге 

балалардың және жасөспірімдердің 
күнделікті өмірінен алынған  әртүрлі 
жағдайларды ұсынуға мүмкіндік беретін 
керемет қосымша;

•  DVD-ROM дискісіндегі сынақ 
тапсырмаларының банкі мұғалімге білім 
мен дағдының қол жеткізілген деңгейін 
тексеруге арналған бақылау сұрақтарын 
құрастыруға мүмкіндік береді;

•  Мәдениетаралық және пәнаралық 
бағыттардың материалдары оқушы-
лардың алдында әлемді ағылшын тілі 
арқылы тану мүмкіндігін ашады;

•  Нақты өмір жағдайларын кескіндейтін 
диалогтарда грамматикалық 
құбылыстарды жұмыспен өтеу.

DVD-ROM тұрады:
•  Интерактивті тақтаға арналған 

материалдардан;
•  Оқушыға арналған Кітаптағы 

диалогтардың бейне жазбасынан;
•  Интерактивті сөздіктен;
•  Фонетикалық дағдыларды 

қалыптастыруға арналған 
тапсырмалардан;

•  Анимацияланған постерлерден;
•  Оқушылардың жазу дағдыларын 

дамытуға арналған тапсырмалардан;
•  English World қолданатын мұғалімдердің 

бейне жазбаларынан;
Негізгі мектепке арналған English  
World оқу-әдістемелік кешені (7-10 
деңгейлер) алған тіл білімін жүйелендіруді, 
1-6 деңгейлерде берілген сөйлеу 
дағдыларын жетілдіруді, пәнаралық байла-
нысты жүзеге асыруды қамтамасыз етеді. 
Бөлімдердің кіріспе беттері оқушыны 
жаңа тақырыпты қабылдауға бағыттайды. 
Талқылауға арналған тапсырма жеке ойлау 
қабілеттерін және оқу автономиясын 
дамытуға көмектеседі. Оқығанды түсінуді 
тексеруге арналған сұрақтар оқушының 
оқыған материалға жеке қатынасын 
анықтауға, ойлау қабілетін дамытуға 
себепші болады.

выполнить все требования стандарта 
начального общего образования  
по английскому языку.
Всего 6 уровней.  используется  
в экспериментальных классах  
по раннему изучению английского языка 
в школах Республики Казахстан

English World
Liz Hocking, Mary Bowen, Wendy Wren

English World для основной школы 
Основные характеристики:
•  Инновационный DVD-ROM – прекрасное 

дополнение к УМК, которое позволит 
учителю моделировать различные  
ситуации из повседневной жизни детей 
и подростков;

•  Банк тестовых заданий на DVD-ROM 
дает учителю возможность составлять 
контрольные тесты для проверки 
достигнутого уровня знаний и умений;

•  Материалы межкультурной и 
межпредметной направленности 
открывают перед учащимися 
возможность познавать мир через 
английский язык;

•  Отработка грамматических явлений 
в диалогах, отражающих реальные 
жизненные ситуации.

Основные характеристики 
English World 7–8:
•  Разнообразная тематика и широкий 

спектр художественных и научно-
популярных текстов;

•  Развитие навыков работы со словарем  
и навыков словообразования;

•  Развитие грамматических навыков;
•  Развитие умений в аудировании  

и говорении;
•  Развитие умений в письменной речи  

(с последующим закреплением  
в Рабочей тетради).

DVD-ROM содержит:
•  Материалы для интерактивной доски;
•  видеозапись диалогов из Книги для 

учащегося;
•  Интерактивный словарь;
•  Упражнения на формирование 

фонетических навыков;
•  Анимированные постеры;
•  Упражнения на развитие письменных 

умений и навыков учащихся;
•  видеозапись уроков учителей, 

использующих English World;
•  Банк тестовых заданий.

  

Macmillan Primary  
Grammar
Stuart Cochrane

Macmillan Primary Grammar – бастауыш 
мектепке арналған ағылшын тілі 
грамма-тикасының үш деңгейлі 
тәжірибелік курсы. 
Macmillan Primary Grammar 
мұғалімге оқушылардың нақты өмір 
жағдайларында элементарлық деңгейде 
қарым-қатынас жасау үшін қажет 
грамматикалық және фонетикалық 
дағдыларын қалып-тастырудың керемет 
мүмкіндігін береді. 
Macmillan Primary Grammar грамматика 
бойынша бастауыш мектепке арналған 
кез келген оқу-әдістемелік құралға 
тиімді қосымша құрал ретінде 
қолдануға болады.
Оқушыға арналған Кітап  12 сабақтан, 
әрбіреуі бес бөлімнен (A, B, C, D және 
«Кәне, қайталайық») тұрады. Кітапқа 
сонымен қатар дұрыс ағылшын 
пунктуациясы, үйрететін ойындар 
және бұрыс етістіктердің тізімі бар 
қосымшалар кіргізілген.
Құралдың негізгі сипаттамалары:
•  Бастауыш және негізгі жалпы білім 

берудің Мемлекеттік стандартының 
талаптарына сәйкес келеді;

•  сабақтардың нақты құрылымы;
•  Мұғалімге арналған кітап орыс  

тілінде берілген;
•  Тіл (грамматикалық, лексикалық, 

фонетикалық) дағдыларын және 
қалыптастыруға және сөйлеу дағды-
ларын дамытуға интеграциялық тәсіл;

•  Дұрыс айтуды қалыптастыруға 
арналған тапсырмалар;

•  грамматикалық құбылыстарды орыс 
тілінде түсіндіру;

•  Оқыған грамматикалық материалды 
бекіту кезінде ойын элементтерін 
қолдану.

Macmillan Primary Grammar CD-ROM 
интерактивті тапсырмалардан тұрады 
және бастауыш мектепке арналған 
грамматика бойынша кез келген 
құралға қосымша ретінде қолданыла 
алады. Дискілерді сыныпта, сонымен 
қатар үйде қолдануға болады, бұл 
оқушылардың жеке жұмыс істеу 
дағдыларын дамытады. 

Macmillan Primary  
Grammar
Stuart Cochrane

Macmillan Primary Grammar – 
трехуровне-вый курс практической 
грамматики английского языка для 
начальной школы.
Macmillan Primary Grammar дает 
учителю прекрасную возможность 
сформировать у учащихся 
грамматические и фонетические 
навыки, необходимые для общения 
на элементарном уровне в реальных 
жизненных ситуациях.
Macmillan Primary Grammar может 
служить эффективным дополнительным 
пособием по грамматике к любому 
учебно-методическому пособию для 
начальной школы.
Книга для учащегося включает  
12 уроков, каждый из которых состоит 
из пяти разделов (A, B, C, D и «Давай 
повторим!»). в книгу включены также 
приложения с правилами английской 
пунктуации, обучающими играми и 
списком неправильных глаголов.
Основные характеристики пособия:
•  соответствие требованиям 

государственного стандарта 
начального и основного общего 
образования;

•  четкая структура уроков;
•  Книга для учителя представлена на 

русском языке;
•  Интегрированный подход 

к формированию языковых 
(грамматических, лексических, 
фонетических) навыков и развитию 
речевых умений;

•  Упражнения на формирование 
правильного произношения;

•  Объяснение грамматических явлений 
на русском языке;

•  Использование игровых элементов 
при закреплении изучаемого 
грамматического материала.

Macmillan Primary Grammar CD-ROM 
содержит интерактивные упражнения и 
может служить приложением к любому 
пособию по грамматике для начальной 
школы. Диски могут использоваться 
как в классе, так и дома, что развивает 
у учащихся навыки самостоятельной 
работы.
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Young Learners English 
Practice Tests
Sandra Fox and Bryan Stephens

The Cambridge ESOL Young Learners 
English Practice Tests  - кіші мектеп 
оқушылары үшін емтихан тапсырудың 
бірінші тәжірибесі және оның оң 
нәтижелі болуы аса маңызды. Бұл 
үшін авторлар сынақтар жинақтарына 
ашық түсті кескіндерді, ал мұғалімге 
арналған Кітапта Starters, Movers және 
Flyers емтихандарына дайындықты 
қалай қызықты етуге болатыны туралы 
әдістемелік ұсыныстарды енгізді.
негізгі сипаттамалары:
•  Әрбір үш кітап тиісті деңгейдің толық 

төрт сынағын ұсынады;
•  сынақтар беттеріндегі ашық түсті 

суреттер бір ағымдағы жаттығуды 
қазықты тапсырмаға айналдырады;

•  Тәжірибелі оқытушылармен, 
әдіскерлермен, емтихан 
қабылдаушылармен жазылған сынақ 
материалы;

•  Speaking  picture бөлімінде 
емтиханның ауызша бөлімін орындау 
жөніндегі қадамдық нұсқаулықтар 
келтірілген;

•  www.macmillanenglish.com сайтынан 
жүктеуге болатын, емтихан 
процедурасын түсіндіретін және 
қосымша тапсырмалардан тұратын 
әрбір деңгейге арналған мұғалімге 
арналған Кітап. 

интерактивті тақтаға арналған 
бағдарламалық жасақтама
интерактивті тақтаға арналған 
өнімдердің демо нұсқалары келесі 
сайтта келтірілген:  
http://digicat.macmillaneducation.com

Story Magic
Бастауыш мектеп сабақтарында 
қолданатын интерактивті тақтаға 
арналған бағдарламалық жасақтама. 
Әрбір тоғыз сабақ қызықты хикаядан, 
әуеннен, оқушыларды нақты өмір 
жағдайларында ағылшын тілін 
қолдануға дайындайтын төрт-бес 
жасқа дейін қызықты тапсырмалардан, 
сонымен қатар сыныптың лексикалық 
материалды игеру дәрежесін тексеруге 
арналған және жеке оқушылардың оқу 
деңгейін бағалауға арналған бақылау-
өлшегіш материалдардан құралған.

Young Learners English 
Practice Tests
Sandra Fox and Bryan Stephens

The Cambridge ESOL Young Learn-
ers English Tests – первый опыт 
сдачи экзаменов для младших 
школьников, и очень важно, чтобы 
он был положительным. Для этого 
авторы включили в сборники тестов 
яркие иллюстрации, а в Книге для 
учителя разместили методические 
рекомендации, как сделать подготовку  
к экзаменам Starters, Movers  
и Flyers интересной.
Основные характеристики:
•  Каждая из трех книг предлагает 

четыре полных теста 
соответствующего уровня;

•  Красочные иллюстрации на страницах 
тестов, превращающие монотонную 
тренировку в увлекательное занятие;

•  Материал тестов, написанный 
опытными преподавателями, 
методистами, экзаменаторами;

•  в разделе Speaking picture 
представлены пошаговые  
инструкции по выполнению  
устной части экзамена;

•  Доступная информация для скачивания  
на сайте www.macmillanenglish.com 
Книга для учителя к каждому уровню, 
разъясняющая процедуру экзамена и 
содержащая дополнительные задания.

Программное обеспечение  
для интерактивной доски
демоверсии продуктов  
для интерактивной доски 
выложены на сайте: 
http://digicat.macmillaneducation.com

Story Magic
Программное обеспечение для 
интерактивной доски для использования 
на уроках в начальной школе. Каждый из 
девяти уроков содержит увлекательную 
историю, песню, от четырех до пяти 
занимательных заданий, которые готовят 
учащихся к использованию английского 
языка в реальных жизненных ситуациях, 
а также разнообразные задания 
для проверки степени овладения 
лексическим материалом и контрольно-
измерительные материалы для оценки 
уровня обученности класса и отдельных 
учеников.

Busy Board
Бастауыш мектептердегі сабақтарда 
қолдануға арналған интерактивті 
тақтаға арналған бағдарламалық 
жасақтама. Busy Board материалы 
бастауыш мектепте оқылатын 
тақырыптарға («Жанұя», «Үй», «сынып 
бөлмесі», «Жануарлар», «Дене 
мүшелері», «сан есімдер»,  «Түстер» 
және т.б.) негізделген және 5-тен  
12 жасқа дейінгі балаларға арналған 
әртүрлі және қызықты тапсырмалардан 
тұрады. Busy Board бастауыш мектепке 
арналған кез келген оқу материалымен 
бірге қолдануға болады. 

Gateway Interactive 
Classroom
Gateway Interactive Classroom – бұл 
интерактивті тақтамен жұмыс істеу 
үшін Gateway  ОӘК (оқу-әдістемелік 
кешені) оқушысына арналған Кітаптың 
мультимедиялық нұсқасы.  Gate-
way Interactive Classroom қосымша 
тапсырмалардан, аудио және бейне 
ресурстардан тұрады; оқытушыларға 
арналған бөлімде мұғалімдер өздеріне 
қажет оқу материалдарын өздігінен 
әзірлей алады. 
негізгі сипаттамалары: 
•  Құрал-саймандар тақтасын 

қолданудың қолайлығы, қажетті 
тапсырманы белгілеп көрсетуге 
мүмкіндік беретін сурет масштабын 
өзгерту құралынан тұрады;

•  Ойлау қабілетін дамытуға және 
мәтіннің терең талдауын жасау 
дағдысына бағытталған интерактивті 
тапсырмалар;

•  Пәнаралық және кроссмәдени 
сипаттағы бейне материалдар;

•  Кез келген өндірушінің интерактивті 
тақтасымен, сонымен қатар Windows 
және Mac бағдарламаларымен бірге 
қолдануға болады. 

New Inspiration  
Interactive Classroom
New Inspiration интерактивті тақтасында 
қазіргі заманғы технологияның 
мүмкіндіктері  қолданылады – сыныпта 
жұмыс істеген кезде  мультимедиялық 
және интерактивті тапсырмаларды 
орындау ұсынылады. 
негізгі сипаттамалары: 
•  Оқушыға арналған Кітаптың 

электронды нұсқасы сыныпта  
сабақты өткізген кезде, әсіресе,  
жаңа лексиканы оқыған кезде тиімді;

Busy Board
Программное обеспечение 
для интерактивной доски для 
использования на уроках в начальной 
школе. Материал Busy Board основан 
на тематике, изучаемой в начальной 
школе («семья», «Дом», «Классная 
комната», «Животные», «части тела», 
«числительные», «Цвета»  
и т.д.), и содержит разнообразные 
и увлекательные упражнения, 
предназначенные для детей от 5 до 12 лет.  
Busy Board может использоваться 
с любым учебным материалом для 
начальной школы.

Gateway Interactive 
Classroom
Gateway Interactive Classroom  
– это мультимедийная версия Книги  
для учащегося УМК Gateway для работы 
на интерактивной доске.  
Gateway Interactive Classroom  
содержит дополнительные задания, 
аудио- и видеоресурсы; в разделе 
для преподавателей учителя 
могут самостоятельно разработать 
необходимые им учебные материалы.
Основные характеристики:
•  Удобная в использовании панель 

инструментов, включает инструмент 
изменения масштаба изображения, 
позволяющий выделить  
нужное задание;

•  Интерактивные задания, 
направленные на развитие 
критического мышления и умения 
проводить углубленный анализ текста;

•  видеоматериалы межпредметного  
и кросскультурного характера;

•  Может быть использована  
с интерактивными досками любых 
производителей, а также  
с программами Windows и Mac.

New Inspiration  
Interactive Classroom
в New Inspiration используются 
возможности современных технологий 
– при работе в классе предлагается 
выполнять мультимедийные  
и интерактивные задания.
Основные характеристики:
•  электронная версия Книги  

для учащегося эффективна  
при проведении уроков в классе,  
в частности при изучении  
новой лексики;
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•  Оқушыға арналған  Кітапта 
кезікпейтін жаңашыл, қазықты 
интерактивті тапсырмалар;

•  Құрал-саймандар тақтасын 
қолданудың қолайлығы;

•  Кез келген өндірушінің интерактивті 
тақтасымен, сонымен қатар Windows 
және Mac бағдарламаларымен бірге 
қолдануға болады. 

Hot Spot  
Interactive Classroom
Hot Spot Interactive Classroom оқушыға 
арналған Кітаппен бірге бір уақытта 
қолдану үшін әзірленген. Құрал-
саймандарды қолдануға қолайлы 
аудиоқұрамдастар мен басып 
шығарылған материал арасындағы 
өзара байланыс  сыныптағы жұмысты 
өте тиімді етеді. 
негізгі сипаттамалары: 
•  Оқушыға арналған Кітаптың 

электронды нұсқасы;
•  Интерактивті тапсырмалар;
•  Электронды пішімдегі 

демонстрациялық карталар – сыныпта 
жұмыс істеу үшін қолайлы;

•  Кез келген өндірушінің интерактивті 
тақтасымен, сонымен қатар Windows 
және Mac бағдарламаларымен бірге 
қолдануға болады. 

•  Инновационные, занимательные 
интерактивные задания,  
не встречающиеся в Книге  
для учащегося;

•  Удобная в использовании  
панель инструментов;

•  Может быть использована  
с интерактивными досками  
любых производителей, а также  
с программами Windows и Mac.

Hot Spot  
Interactive Classroom
Hot Spot Interactive Classroom был 
разработан для использования 
одновременно с Книгой для учащегося. 
взаимосвязь аудиосоставляющей, 
удобной в использовании панели 
инструментов с печатным материалом 
делает работу в классе особенно 
эффективной.
Основные характеристики:
•  Электронная версия  

книги для учащегося;
•  Интерактивные упражнения;
•  Демонстрационные карточки  

в электронном формате – удобно  
при работе в классе;

•  Может быть использована  
с интерактивными досками  
любых производителей. 

негізгі және 
жОғАРы МеКтеП
Hot Spot KZ
BEGINNER TO INTERMEDIATE
Colin Granger and Katherine Stannett

Hot Spot – жаңа, Қазақстан мектептеріне 
арнайы бейімделген, 10 жас және одан 
үлкен оқушыларға есептелінген өте 
жақсы көркемделген ағылшын тілінің 
курсы. Hot Spot оқу-әдістемелік кешені 
жасөспірімдердің психологиялық 
ерекшеліктерін және олардың жас аралық 
қызығушылықтарын ең жоғарғы дәрежеде 
ескереді, ал танымдық сынақтар және 
әңгімелер, қазіргі заманғы дизайн және 
керемет фото суреттер олардың ағылшын 
тілін оқуға деген қызығушылығын 
арттыруға себепші болады. 
негізгі сипаттамалары:
•  Әрбір сабақтың соңында Check Your 

English бөлімдері оқушылардың 
өздігінен жұмыс істеу дағдыларын 
дамытуға себепші болады; 

•  Әрбір Extra special бөлімі жобалық 
тапсырмадан тұрады;

•  Жұмысшы дәптерге оқушы өз жұмы-
сының нәтижелерін тіркейтін және 
бағалайтын «Үлгерім күнделігі» 
кіргізілген.

Smash
Luke Prodromou,  Michele Crawford
Smash оқу-әдістемелік кешені  
төрт деңгейден тұрады және  
ағылшын тілін оқудың бастапқы  
сатысынан орташа сатына дейін   
11-14 жастағы балаларға  
ағылшын тілін оқыту үшін  
арналған және жалпы білім  
беру мектебінің 5-8 сыныптарына  
қолдану үшін ұсынылады. 
Оқу-әдістемелік кешенінде 
бағдарламаланған дағдыларды 
жетілдірудің және  
лексика-грамматикалық  
материалды (А1) игеру деңгейі  
Жалпы европалық стандарттың 
талаптарына сәйкес келеді. 
Осы оқу-әдістемелік кешенінде 
бағдарламаланған оқыту нәтижелері 
оқушылардың коммуникативті-сөйлеу 
негіздерін және әлеуметтік  
мәдени дамуын, олардың  
ағылшын тілін ауызша  
және жазбаша түрде  халықаралық 
деңгейде қарым-қатынас  
жасаудың құралы ретінде  
қолдану қабілетін қалыптастыруға 
бағытталған. 

ОСнОВнАя  
и СтАРшАя шКОлА
Hot Spot KZ
BEGINNER TO INTERMEDIATE
Colin Granger and Katherine Stannett

Hot Spot – новый, отлично 
иллюстрированный курс английского 
языка, рассчитанный на учащихся  
от 10 лет и старше. УМК Hot Spot  
в максимальной степени учитывает 
особенности психологии подростков 
и их возрастные интересы, 
познавательные тексты и рассказы, 
современный дизайн и прекрасные 
фотоиллюстрации способствуют 
повышению их мотивации к изучению 
английского языка.
Основные характеристики:
•  Разделы Check Your English  

в конце каждого урока способствуют 
развитию у учащихся навыков 
самостоятельной работы;

•  Каждый раздел Extra special включает 
проектное задание;

•  в рабочую тетрадь включен «Дневник 
успеваемости», в котором ученик 
может фиксировать и оценивать 
результаты своей работы.

Smash
Luke Prodromou, Michele Crawford
УМК Smash состоит из четырех 
уровней и предназначен  
для обучения английскому языку  
детей 11 - 14 лет с начального до 
среднего этапов изучения английского 
языка и рекомендуется  
для использования в 5–8 классах 
общеобразовательной школы. 
Запланированный в УМК уровень 
развития умений и овладения 
лексико-грамматическим материалом 
(А1) соответствует требованиям 
Общеевропейского стандарта.
Результаты обучения, 
запланированные в данном УМК, 
направлены на формирование основ 
коммуникативно-речевого  
и социокультурного развития 
учащихся, их способности 
использовать английский язык 
как инструмент общения на 
межкультурном уровне  
в устной и письменной формах.
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500 Activities  
for the Primary Classroom.
3-12 жасқа дейінгі балалармен жұмыс 
істейтін ағылшын тілі мұғалімдері мен 
әдіскерлерге арналған методикалық 
әдістеме. “Ертеңгі сабақта мен не 
істеймін?” деген сұраққа жауапты осы 
кітапта таба аласыздар.

New Inspiration
BEGINNER TO INTERMEDIATE
Judy Garton-Sprenger Philip Prowse

Inspiration жаңа басылымы  
– жаңа мүмкіндіктер!
New Inspiration бұрынғы басылымының 
барлық ең жақсы сипаттамаларын 
сақтады және жасөспірімдер үшін 
қызықты жаңа сипаттамаларға ие болды.
негізгі сипаттамалары:
•  Кроссмәдени және пәнаралық 

тақырыптық толықтыру;
•  Материалдың айқын 

дифференциациясы, бұл курсты 
дайындық деңгейі бірдей 
оқушылардың класында қолдануға 
мүмкіндік береді;

•  Ағылшын тіліне басқа тілдердің және 
мәдениеттердің әсерін қарастыруға 
мүмкіндік беретін Language Link 
топтамасы;

•  Inspiration Interactive Classroom – 
курстың әрбір деңгейіне арналған 
интерактивті тақтаға арналған 
керемет, қолдануға қолайлы 
мультимедиялық қосымша;

•  Әсіресе суретін көшіруге 
материалдардан тұратын мұғалімге 
арналған толық Кітап және сынақ 
тапсырмалары бар CD-ROM дискі;

•  New Inspiration Practice Online 
интерактивті тапсырмалардан, бейне 
материалдардан және қызықты тіл 
ойындарынан тұрады.

Move Ahead
Ken Wilson, James Taylor, Printha Ellis,  
Deirdre Howard-Williams 

Move Ahead ОәК – Way Ahead ОӘК 
логикалық жалғасы бола отырып, 
2-сыныптан бастап 11-сынып  
аралығында ағылшын тілін 
үйретудің заңды жүйесін ұсынатын, 
жасөспірімдерге арналған ағылшын 
тілінің бес деңгейлі курсы.  

Move Ahead ОәК 
Жалпы білім берудің мемлекеттік 
стандарттарының барлық талаптарына 
сәйкес келеді және ағылшын тілін 

500 Activities  
for the Primary Classroom. 
Методическое пособие предназначено 
для методистов и учителей, работающих 
с детьми от 3-х до 12 лет. 
Oтвет на вопрос: «что я буду делать 
завтра на занятиях?».

New Inspiration
BEGINNER TO INTERMEDIATE
Judy Garton-Sprenger Philip Prowse 

Новое издание Inspiration  
– новые возможности!
New Inspiration сохранил все лучшие 
характеристики предыдущего издания 
и приобрел новые – мотивирующие, 
интересные для подростков.
Основные характеристики:
•  кросскультурное и межпредметное 

тематическое наполнение;
•  выраженная дифференциация 

материала, что позволяет использовать 
курс в классах с разноуровневой 
подготовкой учащихся;

•  рубрика Language Link, которая 
рассматривает влияние на английский 
язык других языков и культур;

•  Inspiration Interactive Class-
room – великолепное, простое в 
использовании мультимедийное 
приложение для интерактивной доски 
для каждого уровня курса;

•  подробная Книга для учителя, 
включающая в себя, в частности, 
фотокопируемые материалы  
и CD-ROM с тестовыми заданиями;

•  New Inspiration Practice Online 
содержит интерактивные упражнения, 
видеоматериалы и занимательные 
языковые игры.

Move Ahead
Ken Wilson, James Taylor, Printha Ellis,  
Deirdre Howard-Williams 

уМК Move Ahead - пятиуровневый курс 
английского языка для подростков, 
который, являясь логическим 
продолжением УМК Way Ahead, 
представляет собой законченную 
систему обучения английскому языку  
со 2-го по 11-й класс включительно.

уМК Move Ahead 
Cоответствует всем требованиям 
государственного стандарта общего 
образования и рекомендуется  

тереңдетіп оқытатын мектептердің  
6 және 11-сыныптарында қолдану  
үшін ұсынылады. 
Оқулық материалдары қызықтыратын 
формада жазылған және шынайы өмірлік 
оқиғаларға  
барынша жақындатылған.     

Gateway
ELEMENTARY TO ADVANCED
David Spencer

Gateway – қазіргі заманғы жасөспірімдерге 
арналған, бес деңгейден тұратын ағылшын 
тілінің жаңа академиялық қаныққан курсы. 
Gateway оқушыларды бітіру емтиханына 
табысты тапсыруға және жоғарғы оқу 
орнына түсуге дайындау, олардың  
ЖОО-да оқу үшін және табысты мансап 
үшін қажетті дағдыларын дамыту 
мақсатында жасалған. 
Пәнаралық және мәдениетаралық 
материалға негізделген курстың қазіргі 
заманғы, терең және қызықты мазмұны 
оқушылардың және оқытушылардың 
қызығушылығын дамытады және тұрақты 
ұстап тұрады. 
Жаттығу және шығармашылық сипаттағы 
алуан түрлі тапсырмалардың көп мөлшері, 
өзін-өзі бағалауға тапсырмалар қазіргі 
заманғы ағылшын тілі лексикасы және 
грамматикасы саласында оқушылардың 
іс жүзіндегі білімін арттырады, олардың 
сөйлеу және орнын толтыру дағдыларын 
жетілдіреді. 

негізгі сипаттамалары:
•  Gateway to exams бөлімі емтихан 

сипатындағы тапсырмалардан тұрады 
және емтихан тапсыру кезінде қажетті 
дағдыларды жетілдіреді;

•  CLICK (Cross-Curricular, Literature,  
International Cultural Knowledge) бөлімі 
ағылшын тілі әлеміне жаңаша көз 
қараспен қарауға мүмкіндік беретін 
түпнұсқалық материалды  
қолданып әзірленген мазмұны 
және тақырыбы бойынша қызықты 
тапсырмалардан тұрады;

•  Жұмысшы дәптердегі белсенді лексика 
сөздігі (оны таңдау сөйлеудің әртүрлі 
тіркелімінде лексикалық бірліктерді 
пайдалану жиілігінің талдауы негізінде  
жүзеге асырылады) оқушыға арналған 
Кітаптағы сөздердің сабақтық тізімімен 
және жаңа лексиканы бекітуге арналған 
жаттығулармен  толықтырылады;

•  Қолайлы түрлі-түсті навигацияны 
пайдалану оқушыға арналған Кітаптан 
қажетті материалды жеңіл табуға 
мүмкіндік береді;

к использованию с 6-го по 11-й класс 
в школах (классах) с углубленным 
изучением английского языка. 
Материал учебника написан  
в увлекательной форме и максимально 
приближен к реальным  
жизненным ситуациям.

Gateway
ELEMENTARY TO ADVANCED
David Spencer

Gateway – новый академически 
насыщенный курс английского языка  
для современных подростков, состоящий 
из пяти уровней. Gateway создан с целью 
подготовить учащихся к успешной сдаче 
выпускных экзаменов и поступлению  
в высшие учебные заведения, развить 
у них разнообразные умения и навыки, 
необходимые для обучения в вузе 
и успешной карьеры. современное, 
глубокое и интересное содержание 
курса, основанное на межпредметном 
и межкультурном материале, развивает 
и поддерживает постоянный интерес 
учащихся и преподавателей  
к изучаемому материалу. Большое 
количество разнообразных упражнений 
тренировочного и творческого характера, 
задания на самооценку расширяют 
фактические знания учащихся в области 
лексики и грамматики современного 
английского языка, совершенствуют  
их речевые и компенсаторные  
умения и навыки.

Основные характеристики:
•  Раздел Gateway to exams содержит 

задания экзаменационного характера 
и развивает умения и навыки, 
необходимые при сдаче экзаменов;

•  Раздел CLICK (Cross-Curricular, Litera-
ture, International Cultural Knowledge) 
содержит интересные по содержанию 
и увлекательные по тематике задания, 
разработанные с использованием 
аутентичного материала, позволяю-
щие по-новому взглянуть на мир 
английского языка; 

•  словарь активной лексики в Рабочей 
тетради (отбор которой осуществлялся 
на основе анализа частотности 
употребления лексических единиц 
в различных регистрах речи) 
дополняется поурочными списками 
слов в Книге для учащегося  
и упражнениями на закрепление 
новой лексики;

•  Использование удобной цветовой 
навигации дает возможность легко 
найти нужный материал  
в Книге для учащегося;
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•  Developing writing бөлімінде әртүрлі 
жанрлар мен стильдердің жазбаша 
жұмыстарының үлгілері беріледі;

•  Оқулықтың барлық материалының 
арқауында келтірілген Study skills және 
Exam success топтамалары оқушыға 
арналған Кітаптың соңында оқушыларға 
арналған әртүрлі емтихан тапсырмаларын 
орындау жөніндегі кеңестерден тұрады; 

•  сөйлеуге тапсырмалар және жазбаша 
тапсырмаларды орындау сатылары, 
жазбаша жұмыстардың және ауызша 
сөйлеу  үлгілері оқушыларға өнімді 
дағдыларды және машықтарды 
жетілдіруге мүмкіндік береді

Laser
CEF A1+ A2 B1 B1+ B2 
Malcolm Mann and Steve Taylore-Knowles
Laser оқу-әдістемелік кешені екі деңгеймен 
– А1+ және А2 толықтырылды. Енді оқу-
әдістемелік кешені бес деңгейден тұрады 
және мектеп оқушыларын ҰБТ, сонымен 
қатар халықаралық емтихандарды Cam-
bridge ESOL: KET, PET және FCE тапсыруға 
көмектеседі.
Оқушыға арналған Кітаппен бірге әрбір 
бөлімде өтілген тілдік және сөйлеу 
материалын бекітуге мүмкіндік беретін  
CD-ROM дискі ұсынылады. Жұмысшы 
дәптерге аудио диск беріледі – үй  
тапсырмаларын орындаудағы мінсіз көмекші. 
Мұғалімге арналған Кітап сынақтар, сынақ 
генераторлары және әдістемелік бейне 
роликтерден тұратын DVD-ROM дискіден 
тұрады. Оқу-әдістемелік кешенінің жеке 
жиынтығы – сабақ уақытында жұмыс істеуге 
арналған аудио дискілер. 

Laser А1+ 
Oқушыларға ағылшын тілі бойынша 
емтихандарға дайындалуға көмектеседі. 
Курста КЕТ емтиханы пішімі тапсырмалар 
берілген, бұл тек емтихан стратегияларын 
үйретіп ғана қоймай, сонымен қатар көлемі 
бойынша елеулі лексика-грамматикалық 
материалды игеруге көмектеседі. 

Laser А2
Laser А2 КЕТ пішіміндегі емтихан 
тәжірибесінен және Laser сериясына тән 
сипаттардан тұрады: лексикалық және 
грамматикалық материалдың үлкен көлемі, 
әртүрлі  жаттығулар, жазбаша жұмыстарды 
жасау сатыларын толық тыңғылықтау. 
Емтихан түріндегі жаттығулар әрбір бөлімде 
келтірілген. 
негізгі сипаттамалары:
•  Get ready! топтамасы оқушыны ағылшын 

тіліндегі мәтінді  оқудың стратегиялық 
дағдыларын игеруге сатылай 
дайындайтын жаттығулардан тұрады;

•  K разделе Developing writing 
приводятся образцы письменных 
работ различных жанров и стилей;

•  Рубрики Study skills и Exam suc-
cess, интегрированные в канву всего 
материала учебника, содержат советы 
учащимся по выполнению различных 
типов экзаменационных заданий  
в конце Книги для учащегося;

•  Этапы выполнения заданий на 
говорение и письменных заданий, 
образцы письменных работ и устных 
высказываний дают возможность 
учащимся усовершенствовать 
продуктивные умения и навыки.

Laser
CEF A1+ A2 B1 B1+ B2 
Malcolm Mann and Steve Taylore-Knowles
УМК Laser пополнился двумя уровнями 
– A1+ и A2. Теперь УМК содержит пять 
уровней и готовит учащихся школ  
к сдаче ЕНТ, а также международных 
экзаменов Cambridge ESOL: KET, PET  
и FCE. в комплекте с Книгой  
для учащегося издается CD-ROM, 
который позволяет закрепить изученный 
языковой и речевой материал каждого 
раздела. К Рабочей тетради прилагается 
аудиодиск – идеальный помощник  
в выполнении домашних заданий.  
Книга для учителя включает DVD-ROM  
с тестами, генератором тестов и 
методическими видеороликами. 
Отдельный компонент УМК –  
аудио-диски для работы на уроке.

Laser A1+ 
Поможет учащимся начать подготовку  
к экзамену по английскому языку.  
в курсе представлены задания  
в формате экзамена KET, что позволяет 
не только отработать экзаменационные 
стратегии, но и освоить значительный 
по объему лексико-грамматический 
материал.

Laser A2 
совмещает в себе экзаменационную 
практику в формате KET и типичные 
для серии Laser черты: большой объем 
лексического и грамматического 
материала, разнообразные упражнения, 
детальную проработку этапов создания 
письменной работы. Упражнения 
экзаменационного типа представлены  
в каждом разделе.

•  Wordpower топтамасы (бөлімде екі рет 
келтірілген) тақырыптық лексиканың 
тізімінен және оны игеруге арналған 
жаттығулардан тұрады;

•  Phrase Bank!  топтамасы кілт сөйлеу 
клишесінен және сөйлеуге арналған 
жаттығулардан тұрады, ал SoundSpot 
топтамасы қажетті айту дағдыларын 
игеруді қамтамасыз етеді;

•  Жазбаша жазуға арналған бөлім 
Language Lab Project және Planner 
топтамаларынан тұрады және жазбаша 
жұмысты жоспарлауға және жасауға 
жан-жақты көмекті қамтамасыз етеді.

Laser В1
Қазіргі заманғы ағылшын тілінің лексикасы 
және грамматикасы саласында орта 
мектепте алынған білімді жүйелендіруді 
қамтамасыз етеді және бұдан кейін сөйлеу 
дағдыларын – тыңдау, сөйлеу, оқу, жазу 
дамытуды қамтамасыз етеді.

Laser В1+
Қазіргі заманғы ағылшын тілінің 
лексикасын және грамматикасын терең 
оқу және сөйлеу дағдыларын дамытуға 
интеграциялық тәсілді қолдану көмегімен 
в1 деңгейінен в2 деңгейіне негізгі өтуді 
қамтамасыз етеді. 

Laser В2
Идиоматикалық көріністерді, сөз құрау 
тәсілдерін, синоним, омоним және 
полисемия  құбылыстарын белсенді 
зерттеу және в2 деңгейінде тілді игеруге 
қажетті сөйлеу қызметтерінің барлық 
түрлерін жетілдіру есебінен оқушылардың 
лексикалық қорын елеулі түрде кеңейтуді 
қамтамасыз етеді.
негізгі сипаттамалары:
•  Лексикалық және грамматикалық 

дағдыларды қалыптастыру жөніндегі 
жүйелік жұмыс;

•  PET және FCE формасындағы жаттықтыру 
жаттығулары және тапсырмалары;

•  Жазбаша және ауызша тапсырмаларды 
орындау жөніндегі анықтамалық 
материалдар;

•  Фразалық етістіктер тізімі және 
грамматикалық анықтамалық. 

Code
INTERMEDIATE TO UPPER  
INTERMADIATE
Rosemary Aravanis, Stuart Cochrane,  
Michele Crawford and George Vassilakis

Code тинейджерлерге арналған ағылшын 
тілінің жаңа, «тірі» курсы. Курстың негізгі 
мақсаты болып РЕТ және FCE Кембридждік 

Laser B1
Обеспечивает систематизацию 
полученных в средней школе знаний 
в области лексики и грамматики 
современного английского языка  
и обеспечивает дальнейшее развитие 
речевых умений – аудирования, 
говорения, чтения, письма.

Laser B1+
Обеспечивает плавный переход  
от уровня B1 к уровню B2 посредством 
углубленного изучения лексики  
и грамматики современного 
английского языка и интегрированного 
подхода к развитию речевых умений.

Laser B2
Обеспечивает существенное 
расширение лексического запаса 
учащихся за счет активного изучения 
идиоматических выражений, способов 
словообразования, явлений синонимии, 
омонимии и полисемии и развития 
всех видов речевой деятельности, 
необходимых для владения языком  
на уровне в2.
Основные характеристики:
•  систематическая работа  

по формированию лексических  
и грамматических навыков;

•  Тренировочные упражнения  
и задания в формате PET и FCE;

•  справочные материалы  
по выполнению письменных и устных 
заданий, словообразования;

•  список фразовых глаголов  
и грамматический справочник.

Code
INTERMEDIATE TO UPPER  
INTERMADIATE
Rosemary Aravanis, Stuart Cochrane,  
Michele Crawford and George Vassilakis

Code – новый, «живой» курс английского 
языка для тинэйджеров. Основной 
задачей курса является постепенное 
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емтихандарын тапсыруға «жұмсақ» 
дайындай отырып, ағылшын тілін үйретуді 
ақырындап жетілдіру табылады.  
Крус белгілі бір тақырып шегінде 
лексикалық және граматикалық 
дағдыларды дамыта отырып, оқу, жазу, есту 
арқылы қабылдау және сөйлеу дағдыларын 
дамытудың интегралданған, бірақ түсінікті 
тәсілімен ерекшеленеді.       
басты сипаттамалары:
•  Жазу және оқу бойынша анықтама 

материалдары, Words to Know айдары, 
грамматика бойынша анықтама 
материалдар маңызды ақпараттың кең 
ауқымды қоры болып табылады;

•  Әр тараудың соңында қайталауға 
арналған тапсырмалар;

•  Can do - Жұмыс дәптерінде  
өзін-өзі бағалауға арналған 
тапсырмалар тарауы;

•  Жұмыс дәптерінің тапсырмаларындағы 
сабақ аралық қатынастарды жүзеге 
асыру;

•  Интерактивті тақтада жұмыс жасауға 
арналған мультимедиялық материалдар;

АРнАйы МАҚСАттАР 
үшін Ағылшын тілі

MACMILLAN  
MATHEMATICS
Paul Broadbent and Anne Broadbent

Macmillan Mathematics курсы 6-12 
жастағы оқушыларға математиканы 
ағылшын тілінде жүргізетін оқу 
орындарында талап етілетін болады. 
Курсты бастауыш мектепте білім беру 
саласындағы мамандар мұқият жүргізілген 
зерттеулер негізінде жазды.
негізгі сипаттамалары:
•  Курстың пәндік мазмұнын 

қалыптастырудың жүйелік және жан-
жақты тәсілі;

•  «Бір сабақ – бір тақырып» принцибі;
•  Материал мазмұнының қысқалығы және 

қарапайымдылығы, көптеген мысалдар 
және жаттығулар;

•  Әрбір бөлімнің соңындағы сынақтар;
•  Оқылған материалды бекітуге арналған 

жаттығулардан тұратын CD-ROM дискі;
•  Оқушыға арналған Кітаптан алынған 

толық түсті беттері бар мұғалімге 
арналған Кітап.

совершенствование знаний английского 
языка с одновременной «мягкой» 
подготовкой к сдаче кембриджских 
экзаменов PET и FCE. Курс отличает 
интегрированный, но ясный, подход 
к развитию навыков чтения, письма, 
аудирования и говорения  
с одновременным развитием лексических 
и грамматических навыков внутри 
определенной тематики.
Основные характеристики:
•  справочные материалы по письму  

и говорению, рубрика Words to Know 
справочные разделы по грамматике 
представляют собой обширный источник 
полезной информации;

•  Задания на повторение  
в конце каждого раздела;

•  Can do – раздел с заданиями  
на самооценку в Рабочей тетради;

•  Реализация межпредметных связей  
в заданиях Рабочей тетради;

•  Мультимедийные материалы  
для работы на интерактивной доске.

АнглийСКий  
для СПеЦиАльных 
Целей
MACMILLAN  
MATHEMATICS
Paul Broadbent and Anne Broadbent

Курс Macmillan Mathematics будет 
востребован в учебных заведениях, где 
преподают математику на английском 
языке учащимся 6–12 лет. Курс написан 
экспертами в области начального 
школьного образования на основе 
тщательно проведенного исследования.
Основные характеристики:
•  системный и всесторонний подход  

к формированию предметного 
содержания курса;

•  Принцип «один урок – одна тема»;
•  Краткость и простота изложения 

материала, многочисленные  
примеры и упражнения;

•  Тесты в конце каждого раздела;
•  CD-ROM, содержащий упражнения для 

закрепления изученного материала;
•  Книга для учителя с полноцветными 

страницами из Книги для учащегося.
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Macmillan Science 
David Glover and Penny Glover

Macmillan Science құралдарының 
сериясын 6-12 жастағы балалар үшін 
бастауыш мектепте жаратылыстану-
ғылыми пәндерден сабақ беру 
саласындағы жетекші ағылшын мамандары 
жасады.  Macmillan Science құралы 
пәнаралық байланыстарды  табысты түрде 
жүзеге асырады: олар жаратылыстану-
ғылыми пәндерден сабақ беру, сонымен 
қатар ағылшын тілінен сабақ беру үшін 
қолданылуы мүмкін. 
негізгі сипаттамалары:
•  Тәжірибелік тапсырмалардың көмегімен 

оқытудың зерттеу тәсілі сабақты есте 
қалатындай және қызықты етеді;

•  Келесі тәжірибелік тапсырмалардың 
көмегімен ғылыми түсініктерді және 
құбылыстарды түсінікті түсіндіру;

•  Кілт лексикалық бірліктердің 
түсіндірмесі бар тақырыптық сөздік;

•  Әрбір деңгейге арналған CD-ROM дискі 
100 артық тәжірибелік тапсырмалардан, 
сонымен қатар оқушылардың 
оқу аудиториясынан тыс ғылыми 
тәжірибелерді  жүргізуге мүмкіндік 
беретін тапсырмалардан тұрады.

Macmillan Vocabulary  
Practice Series
PRE-INTERMEDIATE TO ADVANCED  
Keith Kelly 
Macmillan Vocabulary Practice Series 
құралдарының сериясы жаратылыстану-
ғылыми пәндерін ағылшын тілінде  
оқитын жоғары сынып оқушыларына  
және студенттерге арналған.  
Құрал оқитын  пәннің мәнмәтінінде 
лексиканы игеруге арналған глоссарий 
және қызықты тапсырмалардан тұратын 
пәндік анықтамалықтардан тұрады. 
негізгі сипаттамалары:
•  Жаратылыстану-ғылыми циклі 

пәндерінің негізгі  
тақырыптарынан тұрады;

•  Пәндік терминдері, анықтамалары, 
фонетикалық транскрипциясы, сөйлеуде  
қолдану мысалдары бар глоссарий 
қолдануға қолайлы;

•  Лексика фаза, айту және мәтін 
деңгейінде игерілетін қызықты 
тәжірибелік тапсырмалар;

•  Күрделі түсініктерді және құбылыстарды 
көрнекілік түсіндіретін қарапайым 
диаграммалар.

Macmillan Science 
David Glover and Penny Glover

серия пособий Macmillan Science 
создана для детей 6–12 лет ведущими 
английскими специалистами в области 
преподавания естественно-научных 
дисциплин в начальной школе. Пособия 
Macmillan Science удачно реализуют 
межпредметные связи: они могут 
использоваться,  как в преподавании 
естественно - научных дисциплин, так  
и в преподавании английского языка.
Основные характеристики:
•  Исследовательский подход  

к обучению с помощью практических 
заданий поможет сделать урок 
запоминающимся и интересным;

•  Понятные объяснения научных 
понятий и явлений с последующими 
практическими заданиями;

•  Тематический словарь с объяснениями 
ключевых лексических единиц;

•  CD-ROM к каждому уровню содержит 
свыше 100 практических заданий,  
а также задачи, позволяющие 
учащимся проводить научные опыты 
за пределами учебной аудитории.

Macmillan Vocabulary 
Practice Series
PRE-INTERMEDIATE TO ADVANCED  
Keith Kelly 
серия пособий Macmillan Vocabu-
lary Practice Series создана для 
старшеклассников и студентов, 
которые изучают естественно- 
научные дисциплины на английском 
языке. Пособия представляют собой 
предметные справочники, в состав 
которых входят глоссарий и интересные 
задания на отработку лексики  
в контексте изучаемого предмета.
Основные характеристики:
•  включает основные темы дисциплин 

естественно – научного цикла;
•  Удобный в использовании глоссарий 

с предметными терминами, 
определениями, фонетической 
транскрипцией, примерами 
употребления в речи;

•  Занимательные практические 
задания, в которых лексика 
отрабатывается на уровне фразы, 
высказывания и текста;

•  Простые диаграммы, наглядно 
объясняющие суть сложных  
понятий и явлений.
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CD-ROM дискінің негізгі сипаттамалары:
•  Навигациясы жеңіл глоссарий дыбыстау 

үлгілерінен тұрады;
•  Жады карталарын – лексиканы есте 

сақтауға арналған тірек сызбаларын 
құрастыруға арналған қолайлы  
құрал-саймандар;

•  Көркем суреттер мен  
диаграммалардың үлкен банкі. 

хАлыҚАРАлыҚ 
еМтихАндАР
READY FOR…СеРияСы 
Ready for PET
PRE-INTERMEDIATE  
TO INTERMEDIATE
Nick Kenny and Anne Kelly

Ready for PET – сөйлеу қызметінің барлық 
түрлерін дамытудың теңгерілген тәсілін 
қамтамасыз ететін ағылшын тілінің 
қарқынды курсы болып табылады.  
10 тақырыпты ұйымдастырылған  
және нақты құрастырылған сабақтардың 
материалы оқушылар мен студенттердің 
Preliminary English Test (PET) табысты 
тапсыруға қажетті дағдылары мен 
машықтарын қалыптастыруға көмектеседі. 
негізгі сипаттамалары:
•  Емтихан тапсырмаларын орындау 

жөніндегі кеңестер;
•  Түсініктемелері бар жазбаша 

тапсырмаларды орындау мысалдары;
•  Оқушыға арналған Кітаптағы сынақтар;
•  Емтихан пішіміндегі тапсырмалары 

және жаттығулары бар CD-ROM дискі.

Ready for FCE
UPPER INTERMEDIATE
Roy Norris 

Ready for FCE оқу құралының осы  
басылымы First Certificate in English 
кембридж емтиханының мазмұнындағы 
соңғы өзгерістерді кескіндейді. Бұл 
қазіргі заманғы курс FCE табысты тапсыру 
оқушыларды жан-жақты дайындауды 
қамтамасыз етеді. 

Ready for CAE  
ADVANCED
Roy Norris with Amanda French 

Ready for сАЕ - Cambridge Certificate  
in Advanced English (CAE) емтиханын 
тапсыруға дайындалуға арналған  
оқу-әдістемелік кешен. 

Оcновные характеристики CD-ROMов:
•  Простые в навигации глоссарии 

содержат образцы произношения;
•  Удобные инструменты составления  

карт памяти – опорных схем  
для запоминания лексики;

•  Большой банк иллюстраций  
и диаграмм.

МеждунАРОдные 
эКзАМены
СеРия READY FOR...
Ready for PET
PRE-INTERMEDIATE  
TO INTERMEDIATE
Nick Kenny and Anne Kelly

Ready for PET – интенсивный курс 
английского языка, который обеспечивает 
сбалансированный подход к развитию 
всех видов речевой деятельности. 
Материал 10 тематически организованных 
и четко структурированных уроков 
поможет учащимся и студентам 
сформировать умения и навыки, 
необходимые для успешной сдачи  
Preliminary English Test (PET).
Основные характеристики:
•  советы по выполнению 

экзаменационных заданий;
•  Примеры выполнения письменных 

заданий с комментариями;
•  Тесты в Книге для учащегося;
•  CD-ROM с заданиями и упражнениями  

в формате экзамена.

Ready for FCE
UPPER INTERMEDIATE
Roy Norris

Данное издание учебного пособия Ready 
for FCE отражает последние изменения  
в содержании кембриджского 
экзамена First Certificate in English. 
Этот современный курс обеспечивает 
всестороннюю подготовку учащихся  
к успешной сдаче FCE.

Ready for CAE  
ADVANCED
Roy Norris with Amanda French 

Ready for CAE – учебно-методический 
комплект для подготовки  
к сдаче экзамена Cambridge Certificate  
in Advanced English (CAE).

Ready for FCE/ САе  негізгі 
сипаттамалары:
•  Ready for топтамасы емтиханның 

әрбір бөлімі туралы және емтихан 
тапсырмаларын орындау техникасы 
туралы толық ақпараттан тұрады;

•  What to expect in the exam және 
How  to go about it топтамасы 
оқушылардың маңызды сәттерге 
аударады және емтиханды табысты 
тапсыру дайындық жөніндегі пайдалы 
кеңестерден тұрады;

•  сөз құраумен, тұрақты сөз 
тіркестерімен және фразалық 
етістіктермен жұмыс істеуге ерекше 
назар аударылады;

•  Жазбаша тапсырмаларды орындау 
үлгілері беріледі, оларды талдау 
Writing бөлімінің тапсырмаларын 
орындауға негізгі дайындық болып 
табылады;

•  Мұғалімге арналған кітапта суреті 
көшірілетін лексикалық жаттығулары 
және емтихан түріндегі сынақтар бар. 

Ready for IELTS
IELTS BANDS 5 TO 6.5
Sam McCarter

IELTS сынағына дайындық бойынша 
жаңа курс Ready for сериясының 
табысты олжаларының орнын 
толтырады және тиісті 5-6,5 балл 
деңгейінде сынықты табысты тапсыруға 
оқушылардың дайындығын қамтамасыз 
ететін курс авторларының тәжірибесі.
негізгі сипаттамалары:
•  өткен материалды қайталауға және 

бекітуге арналған IELTS пішіміндегі 
тапсырмалар әрбір бөлімнің соңында;

•  Ready for топтамасы сынақтың 
әрбір бөлігіне дайындалу жөніндегі 
пайдалы кеңестерден тұрады;

•  сөз құрау, сөз тіркестерін және 
фразалық етістіктерді, синонимдік 
қатарларды зерттеуге, айтылғанды 
қайтадан айту дағдысын дамытуға 
ерекше назар аударылады;

•  Жұмысшы дәптердегі тапсырмалар 
оқу және жазу дағдыларын қосымша 
жетілдіруді қамтамасыз етеді;

•  Мұғалімге арналған Кітап бес 
тексерілген сынақтардан тұрады және 
соңғы сынақ IELTS түрінде болады

Основные характеристики  
Ready for FCE/CAE:
•  Рубрика Ready for содержит 

подробную информацию о каждом 
из разделов экзамена и технике 
выполнения экзаменационных 
заданий;

•  Рубрики What to expect in the exam 
и How to go about it акцентируют 
внимание учащихся на важных 
моментах и содержат полезные 
советы по подготовке к успешной 
сдаче экзамена;

•  Особое внимание уделяется работе 
над словообразованием, устойчивыми 
словосочетаниями и фразовыми 
глаголами;

•  Даются образцы выполнения 
письменных заданий, анализ 
которых способствует основательной 
подготовке к выполнению заданий 
раздела Writing;

Ready for IELTS
IELTS BANDS 5 TO 6.5
Sam McCarter

Новый курс по подготовке к тесту IELTS 
комбинирует успешные находки серии 
Ready for и опыт авторов курса,  
что обеспечивает подготовку учащихся 
к успешной сдаче теста на уровень, 
соответствующий 5–6,5 баллам.
Основные характеристики:
•  Задания в формате IELTS  

на повторение и закрепление 
пройденного материала  
в конце каждого раздела;

•  Рубрика Ready for содержит  
полезные советы по подготовке  
к каждой части теста;

•  Особое внимание уделяется изучению 
словообразования, словосочетаний  
и фразовых глаголов, синонимических 
рядов и полисемии, развитию умения 
перефразировать высказывание;

•  Задания в Рабочей тетради 
обеспечивают дополнительную 
отработку навыков чтения и письма;

•  Книга для учителя содержит пять 
проверочных тестов и финальный  
тест в формате IELTS.
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Direct to FCE
UPPER INTERMEDIATE
Roy Norris and Lynda Edwards

Direct to FCE – FCE емтиханының 
компьютерлік нұсқасын тапсыруға 
дайындалуға арналған тәжірибелік курс. 
сондықтан курс басып шығарылған 
материалдардан басқа онлайн режимінде 
жұмыс істеуге арналған материалдардан 
тұрады.  Оқушыға арналған Кітаптың 
соңында көрсетілген құралдың интернет-
сайтқа қатынау кодын қолданып, төрт 
компьютерлік сынақтан өтуге, сонымен 
қатар тәжірибелік тапсырмаларды 
жүктеуге болады. 
негізгі сипаттамалары:
•  Қысқалығы (120 академиялық  

сағаттан артық емес) және шағын  
(тиісті материалдары бар оқушыға 
арналған Кітап интернет-сайтта, 
Мұғалімге арналған Кітап  
және Аудио- CD;

•  FCE емтиханының компьютерлік 
нұсқасын тапсырған кезде тексерілетін 
дағдыларын игерілетін он тақырыптық 
бөлімдер, сонымен қатар лексикалық 
және грамматикалық жаттықтыру 
жаттығуларынан тұрады;

•  Емтихан түріндегі жазбаша 
тапсырмалардан, оларды орындау 
жөніндегі толық нұсқаулықтардан, 
кеңестердің үлгілерінен, 
түсініктемелермен жабдықталған  
writing Bank;

•  Help және Remember   
топтамаларында емтихан 
тапсырмаларының ең маңызды 
аспектілеріне назар аударылады;

•  Емтихан түріндегі төрт компьютерлік 
сынақ курстың интернет-сайтында.

Direct to TOEFL® iBT
INTERMEDIATE TO UPPER INTERMEDIATE
Lin Lougheed

Direct to TOEFL® iBT – басып  
шығарылған материалдардан  
және онлайн режимінде жұмыс істеуге 
арналған материалдардан тұратын 
TOEFL® емтиханына дайындық бойынша  
қысқаша тәжірибелік құрал. Құралдың 
тапсырмалары сөз қызметінің барлық 
түрлеріне бағытталған, емтихан 
сынақтарын орындаудың  
стратегиясына үйретеді. 
Құралдың интернет-сайты онлайн 
режимінде орындалатын TOEFL® iBT 
үш сынағынан тұрады. Бұл шынайы 
емтиханды тапсыруға ең жақын 
жағдайларды жасауға мүмкіндік береді. 

Direct to FCE
UPPER INTERMEDIATE
Roy Norris and Lynda Edwards

Direct access to the skills you need  
to pass the FCE exam
Direct to FCE – практический курс 
подготовки к сдаче компьютерной 
версии экзамена FCE. Именно поэтому, 
помимо печатных материалов, курс 
содержит материалы для работы онлайн.  
воспользовавшись кодом доступа  
к интернет - сайту пособия, указанного 
в конце Книги для учащегося, можно 
пройти четыре компьютерных теста,  
а также скачать практические задания.
Основные характеристики:
•  Краткость (не более 120 

академических часов)  
и компактность (Книга для учащегося  
с сопутствующими материалами  
на интернет-сайте, Книга  
для учителя и Аудио-CD);

•  Десять тематических разделов,  
в которых отрабатываются умения 
и навыки, проверяемые при сдаче 
компьютерной версии экзамена 
FCE, а также содержится комплекс 
лексических и грамматических 
тренировочных упражнений;

•  Writing Bank с письменными 
заданиями экзаменационного типа, 
подробными инструкциями по их 
выполнению, моделями ответов, 
снабженными комментариями;

•  Рубрики Help и Remember, в которых 
уделяется внимание самым важным 
аспектам экзаменационных заданий;

•  четыре компьютерных теста  
в формате экзамена  
на интернет-сайте курса.

Direct to TOEFL® iBT
INTERMEDIATE TO UPPER INTERMEDIATE
Lin Lougheed

Direct to TOEFL® iBT – краткое 
практическое пособие по подготовке 
к экзамену TOEFL®, состоящее из 
печатных материалов и материалов 
для работы онлайн. Задания 
пособия направлены на отработку 
всех видов речевой деятельности, 
обучают стратегии выполнения 
экзаменационных тестов. Интернет-
сайт пособия содержит три теста 
TOEFL® iBT, которые выполняются 
в режиме онлайн. Это позволяет 
cоздать условия, максимально 
приближенные к реальной сдаче 
экзамена. Доступ к сайту можно 

сайтқа қатынауды оқушыға арналған 
Кітаптың соңында көрсетілген кодты 
қолданып алуға болады.
негізгі сипаттамалары:
•  Материалдың нақты, рационалды 

ұйымдастырылуы (100 академиялық 
сағат және онлайн-сынақтан өтуге 12 
сағат);

•  Білімнің әр саласының мамандары 
жазған қысқа, түсінуге жеңіл 
сынақтар;

•  Емтихан тапсырмаларын орындаудың 
маңызды дағдыларын игеру;

•  сынақтан табысты өтуге қажетті 
сөйлеу дағдыларының барлық 
түрлерінің құрылымдық, қадамдық 
игерілуі;

•  Интернет-сайт үш сынақтан, МР3 
пішіміндегі аудиофайлдардан, 
аудиожазба сынақтарынан және 
оқушыға арналған Кітаптағы 
тапсырмалардың жауаптарынан 
тұрады.

IELTS Introduction  
және IELTS Introduction 
Study Skills 
Sam McCarter, Verity Cole

IELTS Introduction жаңа курсы ағылшын 
тілін игерудің А1+ деңгейімен IELTS 
пішімінде сынақтан өтуге дайындықты 
бастайтын адамдарға арналады.  
Курс 12 бөлімнен тұрады және  
3-4 балл шегінде бағаны алу үшін 
қажетті тіл дағдыларын және  сөйлеу 
дағдыларын игеруге бағытталған. 
Оқушыға арналған Кітаппен бірге 
емтихан түріндегі қосымша жаттықтыру 
сынақтарынан тұратын IELTS Introduc-
tion Study Skills жинағын қолданып, 
дайындық тиімділігін арттыруға болады. 
Жинаққа аудиодиск ұсынылады.
негізгі сипаттамалары:
•  Strategy boxes топтамасында  

емтихан және емтихан  
стратегиялары туралы ақпарат;

•  Емтихан пішіміндегі жаттығулары  
бар Study Skills топтамасы;

•  Лексикалық үйлесімділікке 
жаттығулар;

•  сөйлеу дағдыларына үлкен  
назар аударылады;

•  Жазбаша емтихан  
жұмыстарының үлгілері.

получить, воспользовавшись кодом, 
указанным в конце Книги  
для учащегося.
Основные характеристики:
•  ясная, рациональная организация 

материала (100 академических часов 
и 12 часов на онлайн-тестирование);

•  Краткие, доступные для понимания 
тексты, написанные специалистами в 
различных областях знания;

•  Отработка важнейших навыков 
выполнения экзаменационных 
заданий;

•  структурированная, пошаговая 
отработка всех видов речевых 
умений, необходимых для успешного 
прохождения теста;

•  Интернет-сайт содержит три теста, 
аудиофайлы в формате MP3, тексты 
аудиозаписей и ключи к заданиям 
Книги для учащегося.

IELTS Introduction  
и IELTS Introduction 
Study Skills 
Sam McCarter, Verity Cole

Новый курс IELTS Introduction создан 
для тех, кто начинает подготовку к 
тестированию в формате IELTS с уровня 
владения языком A1+. Курс состоит из 
12 разделов и нацелен на отработку 
языковых навыков и речевых умений, 
необходимых для получения оценки в 
пределах 3–4 баллов. Эффективность 
подготовки можно повысить, используя 
вместе с Книгой для учащегося сборник 
IELTS Introduction Study Skills, который 
включает в себя дополнительные 
тренировочные тесты в формате 
экзамена. К сборнику прилагается 
аудиодиск.
Основные характеристики:
•  Информация об экзамене  

и экзаменационные стратегии  
в рубрике Strategy box;

•  Рубрика Study Skills с упражнениями 
в формате экзамена;

•  Упражнения на лексическую 
сочетаемость;

•  Большое внимание уделено  
развитию навыков говорения;

•  Образцы письменных 
экзаменационных работ.
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IELTS Foundation  
және IELTS Foundation 
Study Skills 
Sam McCarter, Verity Cole

IELTS Foundation курсының екінші 
басылымы бірінші басылымының ең жақсы 
сипаттарын сақтай отыра, жаңартылған 
мазмұнымен шығады. 
Курс   4-5,5 балл шегінде IELTS емтиханын 
тапсыруға дайындалатын кандидаттарға 
көмектеседі. Емтихан нәтижесін 
жоғарлатуға көмектесетін дағдыларға 
ерекше назар аударылған. Курста  
Macmillan Collocations Dictionary сөздігінің  
материалы қолданылады. Оның арқасында 
студенттің сөздік қоры қалыптасады және 
біршама толады. Study Skills топтамасы 
емтихан дағдыларын және машықтарын 
дамытуға көмектеседі. 
IELTS Foundation Study Skills – бұл 
IELTS Foundation курсының мінсіз 
толықтырмасы. Осы құралдың көмегімен 
емтиханның академиялық және жалпы 
модульдерін тапсыруға өздігінен 
дайындалуға көмектеседі. 
IELTS Foundation Study Skills негізгі 
сипаттамалары:
Академиялық модуль:
•  «Оқу» бөлімінде ғылыми белгілі 

тақырыптардағы мәтіндер келтірілге
•  «Хат» бөлімінде есептерді құрастыруға 

(мәліметтердің сипаттамасы және 
талдауы) және эссе жазуға арналған 
тапсырмалар келтірілген.

жалпы модуль:
•  Түпнұсқалық мәтіндер;
•  «Хат» бөлімінде хат жазуға 

(ақпараттарды сұрау және мәселелік 
жағдайдың сипаттамасы) және 
эссе жазуға арналған тапсырмалар 
келтірілген.

IELTS Graduation  
және IELTS  Graduation 
Study Skills 
Mark Allen, Debra Powell, Dickie Dolby, 
Charlie Martineau, Jane Short 
IELTS Graduation – 5,5-7,5 баллға сәйкес 
келетін шекте IELTS академиялық  
модулін тапсыруға дайындыққа  
арналған курс. IELTS Graduation   
емтихан пішімі түріндегі ақпараттан, 
сынақты тапсыруға дайындалу 
стратегиясын жасау жөніндегі пайдалы 
кеңестерден, оқушылардың қажетті 
дағдыларын дамытуға себепші болатын 
әртүрлі  тапсырмалардан тұрады. 
IELTS Graduation IELTS емтиханын 

IELTS Foundation  
и IELTS Foundation  
Study Skills
Sam McCarter, Verity Cole

второе издание курса IELTS Foundation  
выходит с обновленным содержанием, 
сохраняя все лучшие черты первого 
издания. Курс поможет кандидатам 
подготовиться к сдаче IELTS в пределах 
4–5,5 баллов. Особый акцент cделан 
на умениях и навыках, овладение 
которыми поможет повысить результат 
экзамена. в курсе используется 
материал словаря Macmillan Collocations  
Dictionary, благодаря чему формируется 
и значительно обогащается словарный 
запас студента. Рубрика Study Skills 
помогает развить экзаменационные 
умения и навыки.
IELTS Foundation Study Skills – 
идеальное дополнение к курсу  
IELTS Foundation. с помощью этого 
пособия можно самостоятельно 
готовиться к сдаче академического  
и общего модулей экзамена.
Основные характеристики  
IELTS Foundation Study Skills 
Академический модуль:
•  в разделе «чтение» тексты  

научно-популярной тематики
•  в разделе «Письмо» задания  

на составление отчетов (описание  
и анализ данных) и написания эссе.

Общий модуль:
•  Аутентичные тексты;
•  в разделе «Письмо» задание 

на составление писем (запрос 
информации и описание проблемной 
ситуации) и эссе.

IELTS Graduation  
и IELTS Graduation  
Study Skills
Mark Allen, Debra Powell, Dickie 
Dolby,Charlie Martineau, Jane Short
IELTS Graduation – курс для подготовки 
к сдаче академического модуля 
IELTS на уровень, соответствующий 
5,5–7,5 баллам. IELTS Graduation 
содержит информацию о формате 
экзамена, полезные советы по 
выработке стратегии подготовки к 
сдаче теста, разнообразные задания, 
способствующие развитию у учащихся 
необходимых умений и навыков.
IELTS Graduation написан 

тапсыруға оқушыларды дайындау 
тәжірибесі бар тәжірибелі  
оқытушылармен жазылған. 
негізгі сипаттамалары:
•  Тақырыптық ұйымдастырылған 

бөлімдер;
•  Pronunciation practice – тыңдау  

және сөйлеу дағдыларын дамытуға 
арналған бөлімдер;

•  Exam information – емтиханның  
барлық бөлімдері бойынша кеңестер;

•  Strategy boxes және Tip boxes – емтихан 
тапсырмаларын орындау стратегиялары;

•  Study Skills – емтиханға өздігінен 
дайындалу бойынша кеңестер;

•  Writing practice – түсініктемелері  бар 
емтихан тапсырмаларын орындау 
бойынша мысалдар;

•  Dictionary focus boxes – сөздікпен  
жұмыс істеу дағдыларын дамытуға 
бағытталған жаттығулар;

•  Мұғалімге арналған кітаптағы  
қосымша суреті көшірілетін 
материалдар және жазбаша 
тапсырмаларды орындау үлгілері.

•  Listening and Speaking Skills құралына 
төрт аудиодискі, олардың жазбаларында 
әртүрлі шетелдік акценттер келтірілген;

•  Жасалған қателіктердің  толық талдауы 
келтірілген емтиханның ауызша бөлімін 
орындаудың аудиожазбалар;

Focusing on IELTS
Michael Clutterbuck, Philip Gould,  
Jannette Greenwood, Jeremy Lindeck,  
Kerry O’Sullivan, Steven Thurlow

Focusing on IELTS сериясы IELTS 
емтиханын табысты тапсыруға 
дайындайтын қазіргі заманғы оқыту 
материалынан тұрады. серия Listening 
and Speaking Skills және Reading Writ-
ing Skills құралдардан (жалпы, сонымен 
қатар академиялық модульді тапсыру үшін 
қолдануға болады) және сынақтардың 
жинағынан (әрбір модельге бір-бірден) 
тұрады. Оқу құралы өздігінен жұмыс 
істеуге, сонымен қатар аудиторияда жұмыс 
істеуге арналған. 
Listening and Speaking Skills  
және Reading Writing Skills құралдарының 
негізгі сипаттамалары:
•  IELTS емтиханының құрылымының және 

нәтижелерді бағалау тәсілдерінің толық 
сипаттамасы;

•  Емтихан тапсырмаларын орындау 
стратегиясын таңдау жөніндегі толық 
ұсыныстар;

•  Емтихан дағдыларын игеру жөніндегі 
толық ұсыныстар;

практикующими преподавателями  
с опытом подготовки учащихся  
к сдаче IELTS.
Основные характеристики:
•  тематически организованные 

разделы;
•  Рronunciation practice – разделы, 

направленные на развитие умений и 
навыков аудирования и говорения;

•  Exam information – советы по всем 
разделам экзамена;

•  Strategy boxes и Tip boxes – стратегия 
выполнения экзаменационных 
заданий;

•  Study Skills – советы по 
самостоятельной подготовке к 
экзамену;

•  Writing practice – примеры 
выполнения экзаменационных 
заданий с комментариями;

•  Dictionary focus boxes – упражнения 
на развитие умений и навыков 
работы со словарем;

•  дополнительные фотокопируемые 
материалы и образцы выполнения 
письменных заданий в Книге для 
учителя.

Focusing on IELTS
Michael Clutterbuck, Philip Gould,  
Jannette Greenwood, Jeremy Lindeck,  
Kerry O’Sullivan, Steven Thurlow

серия Focusing on IELTS содержит 
современный обучающий материал, 
готовящий к успешной сдаче экзамена 
IELTS. серия состоит из пособий  
Listening and Speaking Skills и Reading 
and Writing Skills (можно использовать 
для подготовки к сдаче как общего,  
так и академического модулей)  
и двух сборников тестов (по одному 
на каждый модуль). Учебные пособия 
рассчитаны как на самостоятельную 
работу, так и на работу в аудитории. 
Основные характеристики пособий  
Listening and Speaking Skills и Reading 
and Writing Skills:
•  Подробное описание структуры 

экзамена IELTS и способов оценки 
результатов;

•  Подробные рекомендации  
по выбору стратегии выполнения 
экзаменационных заданий;

•  Подробные инструкции по выработке 
экзаменационных навыков и умений;



22 23

•  Жаттықтыру жаттығуларының  
үлкен саны;

•  Емтиханға өздігінен дайындалу 
бағдарламаларын игеру жөніндегі 
басшылық;

•  Емтихан пішіміндегі сынақтар;
•  Барлық жаттығулардың және 

сынақтардың кілті;

Tips for IELTS
Sam McCarter
Tips for IELTS құралы игерілу 
дәрежесі емтихан тапсыру кезінде 
анықталынатын дағдылар туралы 
барлық қажетті ақпараттардан тұрады. 
негізгі сипаттамалары:
•  сөйлеу қызметінің  әрбір түрімен 

жұмыс істеудің «алтын» ережелері;
•  Емтиханның барлық бөліктері туралы 

қысқаша ақпарат;
•  Емтиханға дайындық дәрежесін 

бағалауға арналған суреті көшірілетін 
материалдар;

•  Тапсырмалардың барлық түрлерін 
орындау стратегиясы.

гРАММАтиКА
Macmillan English  
Grammar in Context 
– заманауи ағылшын тілі грамматикасы 
бойынша жаңа үш деңгейлі оқулық, 
граматикалық құрылымды шынайы 
өмірлік оқиғаларды негізге ала отырып 
ұсыну және бекіту осы оқулықтың 
ерекшелігі болып табылады. Оқулық 
ағылшын тіліндегі оқу құралдарымен 
оқыту үшін ұсынылады. 

Language Practice Series 
ELEMENTARY TO ADVANCED 
Michael Vince
IELTS  емтиханына дайындалатын 
адамдарға арналған. Құрал Language 
Practice сериясын әйгілі еткен барлық 
сипаттамалардан тұрады: нақты 
және қарапайым тілмен жазылған 
грамматикалық ережелер, сөйлеу 
мәнмәтінінде тақырыптық лексиканы 
игеруге арналған жаттығулары бар жеке 
бөлімдер, жаттықтыру жаттығуларының 
үлкен алуандығы.  

•  Большое количество  
тренировочных упражнений;

•  Руководство по выработке программы 
самостоятельной подготовки к экзамену;

•  Тесты в формате экзамена;
•  Ключи ко всем тренировочным 

упражнениям и тестам;
•  четыре аудиодиска к пособию  

Listening and Speaking Skills, в записях 
которых представлены различные 
иностранные акценты;

Tips for IELTS
Sam McCarter
Необходимо каждому, кто хочет  
успешно сдать IELTS!
Пособие Tips for IELTS содержит всю 
необходимую информацию о тех умениях 
и навыках, уровень владения которыми 
определяется на экзамене.
Основные характеристики:
•  «Золотые» правила работы над каждым 

видом речевой деятельности;
•  Краткая информация  

обо всех частях экзамена;
•  Фотокопируемые материалы  

для оценки степени готовности  
к сдаче экзамена;

•  стратегия выполнения всех  
видов заданий.

гРАММАтиКА
Macmillan English  
Grammar in Context 
– новый трехуровневый учебник  
по грамматике современного английского 
языка, отличительной чертой которого 
является представление и закрепление 
грамматических структур в реальных 
жизненных ситуациях. 

Language Practice Series 
ELEMENTARY TO ADVANCED 
Michael Vince

IELTS Language Practice (с ключами  
к упражнениям) предназначено для 
тех, кто готовится к экзамену IELTS. 
Пособие включает все характеристики, 
которые сделали серию Language Practice 
популярной: грамматические правила, 
написанные четким и простым языком, 
отдельные разделы с упражнениями  
на отработку тематической лексики  
в речевом контексте, большое 
разнообразие тренировочных упражнений.

Language Practice Series 
Language Practice әйгілі сериясының 
құралдары қазіргі заманғы ағылшын 
тілінің лексикасын және грамматикасын 
терең және жан-жақты зерттеуге 
бағытталған. серияның әрбір кітабы 
екі бөлімнен тұрады: бірінші бөлімі 
грамматикалық құбылыстармен 
жұмыс істеуге арналған, екінші бөлімі 
лексикалық дағдыларды қалыптастыруға 
және жетілдіруге арналған. 
серия құралы екі нұсқада шығарылады: 
жаттығулардың жауаптарымен 
және жауаптарынсыз. Бұл оларды 
аудиториялық, сонымен қатар өздігінен 
жұмыс істеу үшін қолдануға мүмкіндік 
береді. 
негізгі сипаттамалары:
•  Лексикалық және грамматикалық 

дағдыларды  жүйелік қайталау  
және бекіту;

•  Халықаралық емтихандар  
пішіміндегі жаттығулар;

•  Фразалық етістіктермен, тұрақты 
сөз тіркестерімен, сөз құраумен, 
ең күрделі грамматикалық 
құбылыстармен жақсылап  
жұмыс жасау;

•  FCE және CAE халықаралық 
емтихандардың жаға пішімдеріне 
толық сәйкестік;

•  Қосымша, соның ішінде тіл 
дағдыларын қалыптастыруға өздігінен 
жұмыс істеуге арналған CD-ROM дискі.

Language Practice Series
Пособия популярной серии Language 
Practice направлены на глубокое  
и всестороннее изучение лексики  
и грамматики современного 
английского языка. Каждая книга серии 
состоит из двух частей: первая часть 
посвящена работе над грамматическими 
явлениями, вторая – формированию 
и развитию лексических навыков. 
Пособия серии выпускаются в двух 
вариантах – с ключами и без ключей, 
что дает возможность использовать их 
как для аудиторной, так  
и для самостоятельной работы.
Основные характеристики:
•  систематическое повторение  

и закрепление лексических  
и грамматических навыков;

•  упражнения в формате 
международных экзаменов; 

•  тщательная работа  
над фразовыми глаголами, 
устойчивыми словосочетаниями, 
словообразованием, наиболее 
сложными грамматическими 
явлениями;

•  полное соответствие новым форматам 
международных экзаменов FCE и CAE;

•  CD-ROM для дополнительной, в том 
числе самостоятельной работы над 
формированием языковых навыков. 
ELEMENTARY TO ADVANCED
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CөздіКтеР
Macmillan Dictionaries
Michael Rundell  (Editor-in-Chief )  
and Gwyneth Fox (Associate Editor)

Macmillan Education    ағылшын 
тілін үйренетін адамдардың ең кең 
шеңберіне арналған сөздіктерді 
ұсынады. Алдыңғы қатарлы сандық 
технологияларды қолданумен 
қазіргі заманғы ағылшын тілінің 
лексикалық корпусының жүйелік 
талдауы құрастырушы авторларға 
қазіргі заманғы  әлемде ағылшын тілін 
тасымалдаушылар және үйренушілер 
қалай қолданатынын анықтауға 
мүмкіндік берді. 

Macmillan  
English Dictionary
Халықаралық сыйлықтармен 
ерекшеленген екінші басылымы әрбір 
лексикалық бірлікті пайдалану тәсілдері 
жөніндегі қосымша анықтамалық 
ақпараты бар ең жиі қолданылатын 
лексика қызыл түспен белгілеудің 
жаңашыл жүйесін сақтайды.
Бұл CD-ROM дискі тек Macmillan 
English Dictionary толық электронды 
нұсқасынан ғана тұрмайды, сонымен 
қатар сөздік қорын кеңейтуге, 
дыбыстауды жетілдіруге, іздеу жүйесін 
жекелендіруге, сонымен қатар құжатпен 
жұмыс істеуден назарды алмай немесе 
Интернеттен ақпаратты іздемей-ақ 
таныс емес сөздердің мағынасын тез 
нақтылауға мүмкіндік беретін көптеген 
қосымша мүмкіндіктерден тұрды. 

Macmillan  
Collocations Dictionary
Upper intermediate  
және Advanced  деңгейлерінде 
ағылшын тілін үйренушілерге арналған 
сөз тіркестерінің сөздігі табиғи, 
идиоматикалық ағылшын тілін  
игеруге көмектеседі.

СлОВАРи
Macmillan Dictionaries
Michael Rundell (Editor-in-Chief )  
and Gwyneth Fox (Associate Editor)

Macmillan Education предлагает 
словари, предназначенные самому 
широкому кругу студентов, изучающих 
английский язык. системный анализ 
лексического корпуса современного 
английского языка с использованием 
передовых цифровых технологий 
позволил авторам-составителям 
выявить, как в современном мире 
английский язык используется 
носителями и как – изучающими.  
На основании этого анализа происходил 
тщательный отбор лексики для словарей 
издательства.

Macmillan  
English Dictionary 
второе издание отмеченного 
международными наградами 
словаря сохраняет инновационную 
систему выделения красным цветом 
наиболее употребительной лексики 
с предоставлением дополнительной 
справочной информации  
о способах употребления каждой 
лексической единицы.
CD-ROM не просто представляет 
собой полную электронную версию 
Macmillan English Dictionary, но и 
содержит множество дополнительных 
возможностей, которые позволяют 
расширять словарный запас, 
совершенствовать произношение, 
персонализировать систему поиска, 
а также быстро уточнять значение 
незнакомых слов, не отвлекаясь от 
работы над документами или поиска 
информации в Интернете.

Macmillan  
Collocations Dictionary
словарь словосочетаний, 
предназначенный для изучающих 
английский язык на уровнях  
upper intermediate и advanced, 
помогает в овладении естественным, 
идиоматичным английским языком.

Macmillan  
Essential Dictionary
Intermediate  деңгейінде ағылшын 
тілін үйренушілерге арналған керемет 
анықтамалық басылым сыныпта, сонымен 
қатар үйде жұмыс істеуге арналған.

Macmillan  
Phrasal Verbs Plus
Фразалық етістіктерді қолданудың 
жағдайлары нақты сипаттамалары 
айқын көркем суреттермен бірге ілеседі, 
бұл ақпаратты игеруге көмектеседі.

Macmillan  
School Dictionary
сөздік бірқатар пәндерді ағылшын 
тілінде оқытқан кезде сыныпта жұмыс 
істеу үшін арналған. Intermediate 
деңгейінде ағылшын тілін игергендерге 
арналған.  

Macmillan  
Study Dictionary

Функционалды анықтамалық құрал 
мектеп сабақтарын және оқу орны 
пәндерін ағылшын тілінде оқитын 
жоғарғы сынып оқушыларына және 
студенттерге арналған.

Blended Learning 
Ағылшын тілін оқыту процесінде    
жаңашыл  техникалық оқу құралдарын 
қолданатын мұғалімдерге арналған 
әдістеме.
Blended Learning әдістемесінің 
авторлары оқу процесінің сапасын 
ұлғайту үшін техникалық құралдарды 
қолдану бойынша жаттығу 
кепiлдемелерi және кеңестердi бередi.

Macmillan  
Essential Dictionary
великолепное справочное издание для 
изучающих английский язык на уровне 
intermediate предназначено для работы 
как в классе, так и дома.

Macmillan  
Phrasal Verbs Plus
четкие описания случаев использования 
фразовых глаголов сопровождаются 
выразительными иллюстрациями, что 
помогает усвоению информации.

Macmillan  
School Dictionary
словарь предназначен для работы 
в классе при преподавании ряда 
школьных предметов на английском 
языке. Рассчитан на владеющих 
английским языком на уровне intermediate.

Macmillan  
Study Dictionary

Функциональное справочное пособие 
предназначено старшеклассникам 
и студентам, изучающим школьные 
предметы и учебные дисциплины на 
английском языке.

Blended Learning 
– идеальное учебное пособие  
для тех, кто интересуется 
использованием современных 
технических средств в процессе 
обучения иностранному языку.
Пособие Blended Learning представляет 
собой практический обзор современных 
технических средств, которые 
могут быть использованы на уроке 
английского языка.  Авторы пособия 
дают практические рекомендации и 
советы по использованию технических 
средств для повышения качества 
обучения.
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КөРКеМ 
әдебиеттеР
Macmillan Reader
барлығы жақсы кітапты  
оқығанды ұнатады.
Macmillan Reader әйгілі сериясы 
классикалық және қазіргі заманғы 
көркем әдебиеттің 170 астам 
бейімделген туындыларынан тұрады. 
2012 жылы серия бес жаңа кітаппен 
толықтырылды, оның ішінде The Chost, 
One Day, A New Lease of Death.

Macmillan Literature Collections
Macmillan Literature Collections сериясы 
– бұл жазушы-классиктердің және 
белгілі қазіргі заманғы авторлардың 
түпнұсқалық қысқа әңгімелерінің 
сегіз жинағы. Жинақтағы әрбір әңгіме 
қосымша материалмен: мазмұнның 
қысқаша сипаттамасымен, әңгіменің 
негізгі идеясының сипаттамасымен, 
оқылған әңгіменің әдеби талдауын 
жүргізу бойынша қосымша материалмен 
және шығарма жазумен  ілеседі. Осы 
серияның кітаптары оқушылардың 
бейімделген әдеби туындылардан 
түпнұсқалық ағылшын тіліндегі 
әдебиеттң оқуға көшуіне көмектеседі. 
Macmillan Readers сериясының 
электронды пішімдегі кітаптарын 
www.macmillaneducation.com/ebooks  
сайтынан алуға болады.

Macmillan Readers  
интернет-сайты
www.macmillanenglish.com/readers

сайтында оқытушыларға, сонымен  
қатар ағылшын тілін үйренушілерге 
арналған материалдар келтірілген:
•  Тіл деңгейін анықтайтын  

интерактивті сынақ;
•  серия кітаптарымен сыныпта 

жұмыс істеуге арналған қосымша 
тапсырмалар;

•  серияның әрбір кітабына  
арналған сынақтар;

•  Аудиоматериалдары  
бар кітаптан үзінділер;

•  Жазушылар туралы ақпараттар;
•  Әдістемелік ұсыныстар;
•  серия кітаптары  

авторларымен сұхбат;
•  Конкурстардың анонстары  

және мұрағаты.

худОжеСтВеннАя 
литеРАтуРА
Macmillan Readers
Все любят читать хорошие книги!
Популярная серия Macmillan Readers 
включает более 170 адаптированных 
произведений классической и 
современной художественной 
литературы. в 2012 году серия 
пополнилась пятью новыми книгами, 
включая The Ghost, One Day, A New 
Lease of Death.

Macmillan Literature Collections
серия Macmillan Literature Collections 
– это восемь cборников оригинальных 
коротких рассказов писателей-
классиков и известных современных 
авторов. Каждый рассказ в сборниках 
сопровождается дополнительным 
материалом: кратким изложением 
содержания, описанием основных 
идей рассказа, предтекстовыми 
и послетекстовыми заданиями, 
вспомогательным материалом по 
проведению литературного анализа 
прочитанного рассказа и написанию 
сочинений. Книги этой серии помогут 
учащимся плавно перейти от чтения 
адаптированных литературных 
произведений к свободному чтению 
аутентичной англоязычной литературы.

интернет-сайт  
Macmillan Readers
www.macmillanenglish.com/readers

Представлены материалы как  
для преподавателей, так и для 
изучающих английский язык:
•  Интерактивный тест,  

определяющий уровень языка;
•  Дополнительные задания  

для работы в классе;
•  Тесты к каждой книге;
•  Отрывки из книг  

с аудиоматериалами;
•  Информация о писателях;
•  Методические рекомендации;
•  Интервью с авторами книг;
•  Анонсы и архив конкурсов.
Присоединяйтесь к Macmillan  
Readers на Twitter и в Facebook: 
обсудим прочитанное!

Kingfisher 
– это одно из известных издательств  
в мире по выпуску научной  
и художественной литературы 
для детей всех возрастов. Данное 
издательство также известно своими 
информационными и увлекательными 
справочными пособиями и 
материалами на английском языке.

Kingfisher 
– бұл барлық жастағы балаларға 
арналған ғылыми және көркем 
әдебиетті шығаратын әлемде атақты 
баспаханалардың бірі. Бұл баспахана 
сонымен қатар, ағылшын тіліндегі 
ақпараттық және қызықтыратын 
анықтамалық оқу құралдары  
және материалдарымен танымал.
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РеСуРСтыҚ 
САйттАР:
Ағылшын тілі оқытушыларына  
арналған «Макмиллан» 
баспасының Webinars 
Macmillan Webinars – бұл  
ағылшын тілі оқытушыларына 
арналған нақты уақыт режиміндегі 
әдістемелік интернет-семинардың 
сериясы. вебинарларды 
«Макмиллан» баспасының ең әйгілі 
оқу курстарының авторлары, ELT 
саласындағы белгілі мамандар, 
оқытушы-тәжірибешілер, баспаның 
жетекші әдіскерлері жүргізеді. 
вебинарларға қатысу үшін 
Интернетке қосылған компьютер, 
құлаққаптар немесе дыбыс 
зорайтқыштар қажет.  
вебинарларға қатысу тегін. 

вебинарлардың кестесін  
және мұрағатын қараңыз:
www.macmillanenglish.com/webinars
сайтында - «Макмиллан» 
баспасының вебинарлары  
ағылшын тілінде

Resource Sites
«Макмиллан» баспасының 
ресурстық сайттары баспалық оқу 
құралдарымен жұмыс істейтін 
оқытушыларға арналған алуан түрлі 
тегін материалдарды ұсынады: 
оқу құралдары беттерінің үлгілері, 
қосымша жаттығулар  
және сабақтардың жоспары, 
жобалық жұмыстар және 
конкурстар, сынақтар және 
демострациялық карточкалар,  
оқу курстары авторларының 
блогтары және т.б.

www.macmillanenglish.com/global
www.macmillanenglish.com/insideout
www.macmillanenglish.com/straighforward
www.macmillanenglish.com/business
www.macmillanenglish.com/readers
www.macmillanenglish.com/hotspot
www.macmillanenglish.com/gateway
www.macmillanenglish.com/younglearners
www.macmillanenglish.com/methodology
www.macmillandictionaries.com

РеСуРСные 
САйты:
Webinars для преподавателей 
английского языка  
от издательства «Макмиллан»
Macmillan Webinars – это серия 
методических интернет-семинаров 
в режиме реального времени 
для преподавателей английского 
языка. вебинары проводят авторы 
самых популярных учебных 
курсов издательства «Макмиллан», 
известные специалисты в области ELT, 
преподаватели-практики, ведущие 
методисты издательства. Для участия 
в вебинарах необходим компьютер с 
доступом в Интернет, наушники или 
колонки. Участие  
в вебинарах бесплатное.

Расписание и архив  
вебинаров смотрите:
www.macmillanenglish.com/webinars
 – вебинары издательства 
«Макмиллан» на английском языке;

Resource Sites
Ресурсные сайты издательства 
«Макмиллан» предлагают 
разнообразные бесплатные 
материалы для преподавателей, 
которые работают по учебным 
пособиям издательства: образцы 
страниц учебных пособий, 
дополнительные упражнения 
и планы уроков, проектные 
работы и конкурсы, тесты и 
демонстрационные карточки, блоги 
авторов учебных курсов  
и многое другое.

www.macmillanenglish.com/global
www.macmillanenglish.com/insideout
www.macmillanenglish.com/straighforward
www.macmillanenglish.com/business
www.macmillanenglish.com/readers
www.macmillanenglish.com/hotspot
www.macmillanenglish.com/gateway
www.macmillanenglish.com/younglearners
www.macmillanenglish.com/methodology
www.macmillandictionaries.com


