
Доповідь на тему:

З досвіду співпраці з автентичними видавництвами( як 

голови обласного методоб‘єднання викладачів 

іноземних мов)

ПІДГОТУВАЛА: ВИКЛАДАЧ ВИЩОЇ КАТЕГОРІЇ, ВИКЛАДАЧ- МЕТОДИСТ 

ХАЛАВКА О.А.



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 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.



 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:

 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.



 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

https://linguist.ua/upload/medialibrary/16d/mm_publications_partnership_programme_for_ukraine_smart_school_.pdf


 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.

 “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.

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


 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.

 Компанія Лінгвіст є офіційним дистриб’ютором видавництва National 

Geographic Learning в Україні.




