
  

Програма партнерства  

Школа англійської мови Оксфорд Клас – авторизований екзаменаційний центр Cambridge 
Assessment English UA009 запрошує школи, гімназії, ліцеї, коледжі, вищі навчальні заклади, 
мовні школи та курси вивчення англійської мови до співпраці у сфері підготовки та складання 
Кембриджських екзаменів. Якщо ви вже готуєте учнів та студентів до складання міжнародних 
Кембриджських екзаменів або тільки маєте намір долучитись до цього процесу, ми пропонуємо вам 
стати офіційним центром підготовки (Authorized Preparation Centre) та отримати всі переваги такого 
статусу.  

Сутність партнерства: ви готуєте кандидатів до здачі Кембриджських екзаменів та направляєте їх для 
здачі в наш центр Oxford Klass UA009 та/або ми можемо приїхати до вас та провести Кембриджські 
екзамени на вашій території. В залежності від кількості кандидатів, які протягом року склали 
екзамени, ви отримуєте статус від початкового до золотого та всі переваги такого статусу:  

  Початковий  Бронзовий  10-60 

кандидатів  
Срібний  60-100 

кандидатів  
Золотий  100+ 

кандидатів  

Реєстрація в базі Cambridge English як 

офіційного з центру підготовки  
+  +  +  +  

Безкоштовний консультаційний центр та 

повна інформаційна підтримка   
+  +  +  +  

Доступ до системи Cambridge Assessment 

English для центрів підготовки  
+  +  +  +  

Календар з датами екзаменів   +  +  +  +  
Сертифікат  офіційного  центру  з  

підготовки Cambridge Assessment English  
  +  +  +  

Право використовувати спеціальний 

логотип (для маркетингових цілей)  
    +  +  

Почесна настінна табличка офіційного 

центру з підготовки Cambridge Assessment 

English  

      +  

Безкоштовні промоційні та рекламні 

матеріали (на запит)  
+  +  +  +  

Презентації на вашій території    +  +  +  

Безкоштовний методичний тренінг для 

вчителів  
    +  +  

Тренінги для викладачів з підготовки до 

екзаменів   
+  +  +  +  

Безкоштовний  набір  посібників 

 для вчителів   
+  +  +  +  

Проведення іспитів на вашій території    +  +  +  

1 безкоштовний TKT модуль за кожних  
100 кандидатів  в календарний рік   

      +  

Знижка на екзамени      5%  7%  

  

  

Приєднуйтесь до Cambridge Assessment English та відчуйте всі переваги співпраці вже сьогодні!  
  

Керівник Екзаменаційного центру Oxford Klass UA009 

Юлія Гусак 

(067)7788682 

husak@oxfordklass.com 
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ВАРТІСТЬ ІСПИТІВ на 2021 – 2022 РІК 
  

Pre A1 Starters YLE  1800 грн  

A1 Movers YLE  1900 грн   

A2 Flyers YLE  2000 грн   

A2 Key (KET/ KET for schools)  2850 грн   

B1 Preliminary   

(PET/ PET for schools)  

2900 грн   

B2 First (FCE / FCE for schools)  3750 грн   

C1 Advanced (CAE)  4000 грн  

C2 Proficiency (CPE)  4200 грн   

B1 Business Preliminary (BEC)  2800 грн   

B2 Business Vantage (BEC)  2900 грн   

C1 Business Higher (BEC)  4100 грн  

Teaching Knowledge Test 

(TKT)/модуль  

2100 грн  

Delta Module One  6000 грн  
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