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Видавництво Оксфордського університету (Oxford University Press, OUP)
є складовою частиною Оксфордського університету, Англія.

Це найбільше університетське видавництво у світі за фінансовим оборотом,
більше за головні американські університетські видавництва та Cambridge
University Press разом.

OUP має філії в багатьох країнах світу. Першою, у 1896 році, відкрилася філія
в США, в 1905 році — в Канаді, потім ще в кількох десятках країн, таких як
Індія, Пакистан, Австралія, Нова Зеландія, Малайзія, Сінгапур, Нігерія і ПАР.

OUP управляється вибірним представницьким органом, Делегатами
Видавництва (Delegates of the Press), що є членами Оксфордського
університету. Зараз вся видавницька продукція виходить під двома брендами:
власне Oxford University Press, для більшості видань, та Clarendon Press,
для «престижних» наукових робіт. Філії розповсюджують свою продукцію як
локально, так і через оксфордську штаб-квартиру видавництва.

Видавництво Оксфордського університету було звільнено від податку з
корпорацій в США в 1972 році та у Великій Британії в 1978. Як відділ
неприбуткової організації, зараз Oxford University Press звільнено від податку
на прибуток та податку з корпорацій у більшості країн, де воно діє, проте
зазвичай платить податки з продажів та інші торгові податки на свою
продукцію.

Зараз видавництво перераховує близько 30% свого доходу університету,
мінімум 12 млн фунтів щороку.

OUP щорічно видає понад 4500 нових книг та забезпечує роботою близько
4000 працівників. Головними типами книг є довідкові, професійні та освітні
видання, включаючи Oxford English Dictionary, Concise Oxford English
Dictionary, Oxford World’s Classics та Dictionary of National Biography. Велике
число видань зараз видаються у електронному вигляді через сервіс Oxford
Reference Online та безкоштовно доступні читачам із читацькою карткою
більшості британських біобіотек.

OUP поступово розширюється. У 2001 році була придбана компанія
Blackstone, в 2003 році — права на видання Grove Dictionary of Music and
Musicians та Dictionary of Art, в 2005 році — компанія Oceana Publications, в
2006 — компанія Richmond Law & Tax.
Oxford University Press Ukraine було офіційно зареєстровано у 1998 році. З
того часу OUP Ukraine працює у партнерстві з Міністерством освіти та науки
України, у закладах підготовки вчителів та безпосередньо з педагогами в



Україні, щоб забезпечити навчальну та методичну підтримку найвищої
якості. Як OUP на міжнародному рівні, український офіс сприяє досконалості
у навчанні та освіті. А як будь-який місцевий офіс, він робить багато, щоб
відповідати специфічним потребам країни, яку обслуговує.

OUP Ukraine пропонує ряд послуг, щоб допомогти у нашій викладацькій
роботі – інформація, поради, майстерні, семінари та презентації для
викладачів.

Cambridge University Press – це британське видавництво, яке існує вже
понад 425 років і за цей час впевнено зайняло позицію визнаного авторитета і
лідера на ринку навчальної літератури.

 Видавництво Cambridge University Press в Україні пропонує викладачам
широку методичну підтримку:

● україномовний ELT каталог Кембриджських книжок
 

● листи-рекомендації Міністерства освіти і науки України на шкільні
підручники (див. нижче);
 

● схема використання курсів видавництва в навчальних закладах
 

● щорічні Cambridge Days;
 

● спеціальні методичні тренінги та семінари;
 

● різноманітні акції та конкурси;
 

● інноваційна освітня програма Cambridge English Schools;
 

● ексклюзивна пропозиція для України Cambridge University Press Educational
Partner
 

● вебінари Cambridge English;

https://linguist.ua/upload/medialibrary/e1d/elt-catalogue_2018_2019_new_web.pdf
https://linguist.ua/upload/medialibrary/3d5/skhema_vikoristannya_kembridzh_nova-_-kopiya.pdf
http://www.cambridgeenglishschools.com.ua/
https://linguist.ua/upload/medialibrary/9a6/edpartner_buklet_web.pdf
https://linguist.ua/upload/medialibrary/9a6/edpartner_buklet_web.pdf


 
● Інтернет-портал Cambridge English Teacher (дає вчителям англійської мови

можливість розвиватися професійно та спілкуватися з ведучими фахівцями в
сфері навчання англійської як іноземної);
 

● безкоштовні матеріали для проведення літніх мовних таборів: Молодша
школа, Середня та старша школа.
Тетяна Шелепко, (067) 382-11-81, tshelepko@cambridge.org

Компанія Лінгвіст виступає офіційним
представником Cambridge University Press в Україні.

MM Publications – незалежне видавництво, що спеціалізується на літературі
для вивчення англійської мови. Головна мета – допомогти людям вивчити
міжнародну мову №1, враховуючи етнічні особливості кожної нації, а також
різноманітність викладацьких методик.

Видавництво MM Publications пропонує навчальні курси для дітей і
дорослих, граматичні та лексичні посібники, матеріали для підготовки до
іспитів та багато іншого. Навчальні курси видавництва, що пропонуються для
навчальних закладів, мають дозволи Міністерства освіти і науки України, до
них розроблено календарно-тематичне планування.

Видавництво MM Publications представлене в багатьох країнах Європи,
Африки, Америки, Австралії та Азії. Компанія Лінгвіст є офіційним
представником видавництва в Україні.

У 2015 році видавництво MM Publications започаткувало Спеціальну
програму для українських шкіл, згідно з якою для загальноосвітніх і
спеціалізованих навчальних закладів було розроблено навчальні курси з
україномовним компонентом за спеціальними цінами.

У 2017 році стартувала абсолютно нова унікальна програма підтримки для
навчальних закладів України Smart School від видавництва MM Publications.
Програма розповсюджується на державні та приватні навчальні заклади й
курси іноземних мов і, крім використання якісних стимулюючих навчальних
матеріалів, які відповідають вимогам сучасної школи, передбачає ряд переваг.

http://www.cambridge.org/ua/cambridgeenglish/teacher-development/online-courses1
https://linguist.ua/upload/medialibrary/ea7/molodsha-shkola.pdf
https://linguist.ua/upload/medialibrary/ea7/molodsha-shkola.pdf
https://linguist.ua/upload/medialibrary/40d/serednya-ta-starsha-shkola.pdf
https://linguist.ua/upload/medialibrary/4f0/programa_brochure_a_schools.pdf
https://linguist.ua/upload/medialibrary/4f0/programa_brochure_a_schools.pdf
https://linguist.ua/upload/medialibrary/16d/mm_publications_partnership_programme_for_ukraine_smart_school_.pdf


Для того, щоб проконсультуватися стосовно вибору найоптимальнішого
курсу для вивчення англійської мови, домовитися про зустріч або семінар,
звертайтеся до методиста видавництва MM Publications: 

Анна Гезь,  Anna.Gez@mmpublications.com.ua ,
тел:  +38(067) 325 60 81

Macmillan Publishers Ltd, або The Macmillan Group — приватне
міжнародне книжкове видавництво, одне з найстаріших видавництв у світі. З
1999 року належить Georg von Holtzbrinck Publishing Group. Здійснює свою
діяльність у понад 70 країнах світу і має офіси в 41 країні.
Видавництво було засновано в 1843 році двома шотландськими братами —
Даніелем та Олександром Макмілланами. У ранній період своєї історії,
Macmillan Publishers опублікувало твори таких авторів, як Чарльз
Кінгслі (1855), Томас Х'юз (1859), Френсіс Тернер Палгрейв (1861), Крістіна
Россетті (1862), Метью Арнолд (1865), Льюїс Керролл (1865), Альфред
Теннісон (1884), Томас Гарді (1886) та Редьярд Кіплінг (1890).[3] У наступні
роки видавництво продовжило традицію, опублікувавши твори таких відомих
авторів, як Вільям Батлер Єйтс, Рабіндранат Тагор, Шон О'Кейсі, Джон
Мейнард Кейнс, Чарльз Лангбрідж Морган, Г'ю Волпол, Маргарет
Мітчелл, Чарлз Персі Сноу, Румер Годден і Рам Шаран Шарма. В 1869 році
Macmillan почало публікацію журналу Nature, а в 1877 році опублікувало
музичний словник «Grove Dictionary of Music and Musicians».
У 1964 році директором видавництва став колишній Прем'єр-міністр Великої
Британії Гарольд Макміллан. Після його смерті компанію очолив його онук
Олександр Макміллан.
У 1995 році 70% акцій компанії було куплено німецьким
медіаконцерном Georg von Holtzbrinck Publishing Group

“Pearson”!Невелика компанія, заснована Самюелем Пірсоном у 1844 році у
місті Йоркшир (Англія), стала відомою у світі міжнародною освітньою
групою з представництвами у 70 країнах світу і штатом з 35 000
співробітників. Її досвід і унікальні пропозиції — результат успішної
співпраці з освітянами, академічною спільнотою, учнями та студентами.
Продукти та послуги компанії “Rearson” — підручники та посібники,
комп’ютерні програми, оцінювання навчальних досягнень та сертифікація
освітян, користуються широким попитом. Місія компанії — покращити життя
людей завдяки якісній освіті.
Міжнародний освітньо - методичний центр «Dinternal Education» має
ексклюзивні права на продукцію Pearson в Україні.

mailto:Anna.Gez@mmpublications.com.ua
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Georg_von_Holtzbrinck_Publishing_Group&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C%D0%B7_%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%81%D0%BB%D1%96&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C%D0%B7_%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%81%D0%BB%D1%96&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81_%D0%A5%27%D1%8E%D0%B7&action=edit&redlink=1
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8E_%D0%90%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B4
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%BD_%D0%9E%27%D0%9A%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%9A%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%9A%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%81
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https://uk.wikipedia.org/wiki/Nature
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%27%D1%94%D1%80-%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%27%D1%94%D1%80-%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BC%D1%96%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Georg_von_Holtzbrinck_Publishing_Group&action=edit&redlink=1


Видавництво National Geographic Learning було засновано у 2011 році.
National Geographic Learning – це частина Cengage Learning, американського
видавництва з академічної літератури. National Geographic
Learning спеціалізується на розробці матеріалів з вивчення англійської мови.
Для створення дійсно цікавих і мотивуючих курсів для різної вікової категорії
видавництво заручилося партнерством з National Geographic та TedTalks.

Вивчення англійської мови вже на початкових рівнях здійснюється через
реальний контент, який змушує переживати світ на власному досвіді та
ефективно засвоювати англійську мову.

Слоган National Geographic Learning – “Bringing the World to the Classroom
and the Classroom to Life”.

Компанія Лінгвіст є офіційним дистриб’ютором видавництва National
Geographic Learning в Україні.

Для постійних клієнтів National Geographic Learning ми пропонуємо
ексклюзивну Програму Партнерства. 

Консультація по курсах та методична допомога: методист компанії
«Лінгвіст» Діана Головань + 380674695123


