
Young Learners English (YLE) 

Кембриджські іспити YLE були створені спеціально для молодших учнів віком від 7 до12 
років. Ці екзамени мають яскравий, жвавий і привабливий формат, тому на іспиті дитина 
не хвилюється і не відчуває стресу. Дитячі іспити мають три рівні складності: Starters, 
Movers, Flyers. Кожна дитина , яка складає іспит YLE, отримує офіційне свідоцтво 
Кембриджського університету з оцінками за кожне мовленнєве вміння. Це чудовий 
спосіб зацікавити дитину вивчати англійську, відзначити її здібності та змалку привчити 
легко і просто складати іспити. 

Іспит складається з трьох частин:  
• Читання і письмо - 20 хв (Starters), 30  хв (Movers), 40  хв (Flyers)  
•  Аудіювання - 20  хв (Starters), 25  хв (Movers), 25  хв (Flyers) 
• Розмовна частина - 3-5  хв (Starters), 5-7  хв (Movers), 7-9  хв (Flyers)  

 

A2 Key English Test (KET) 

Тест побудований на простих життєвих ситуаціях, тому кандидатам достатньо володіти 
англійською мовою на базовому рівні (А2). Цей сертифікат визнають роботодавці, що 
вимагають базового рівня знання мови, а також для отримання візи дружини/чоловіка при 
виїзді на постійне місце проживання до Великобританії.  

Існує спеціально адаптований для школярів формат Cambridge English Key for Schools (KET for 
Schools), тематика якого більше відповідає інтересам школярів. Є паперові та комп’ютерна 
версія. 

Успішно склавши іспит Cambridge A2 Key (KET), ви отримаєте кембриджський сертифікат 
рівня A2, а склавши його на відмінно – сертифікат рівня B1. Також ви можете отримати 
сертифікат рівня А1. 

Іспит складається з трьох частин:  
• Читання і письмо - 1 год 10 хв  
• Аудіювання - 30 хв 
• Розмовна частина - 8-10 хв 

 

B1 Preliminary English Test  (PET) 

Цей іспит відповідає рівню В1.Він підійде Вам, якщо Ви плануєте працювати чи навчатися за 
кордоном. Також цей екзамен може стати важливим досвідом та етапом підготовки до 
екзаменів більш високих рівнів. Згідно державного стандарту випускники середніх 
загальноосвітніх навчальних закладів України мають досягти рівня В1. Тому учням, які 
склали кембриджські іспити на рівні В1 чи вищому, у додаток до атестата про повну 
загальну середню освіту виставляється річна та атестаційна оцінки з англійської мови 12 
балів.  

Існує адаптований для школярів формат РET for Schools. Є паперові та комп’ютерна версія. 



Успішно склавши іспит Cambridge В1 (РET), ви отримаєте кембриджський сертифікат рівня В1, 
а склавши його на відмінно – сертифікат рівня B2. Також ви можете отримати сертифікат 
рівня А2. 

Іспит складається з трьох частин:  
• Читання і письмо - 1 год 10 хв  
• Аудіювання - 30 хв 
• Розмовна частина - 10-12 хв 

 

B2 First Certificate in English (FCE) 

Це найбільш популярний іспит з загальної англійської мови у світі. Кандидати спроможні 
впевнено впоратися з багатьма реальним ситуаціями, в тому числі у сферах бізнесу та 
навчання. Іспит визнається численними університетами та роботодавцями як свідчення про 
володіння англійською мовою на середньому рівні вищого ступеня (В2). 

Існує адаптований для школярів формат FCE for Schools. Є паперові та комп’ютерна версія. 

Іспит складається з чотирьох частин:  

• Читання та граматика - 1 год  15 хв 
• Письмо - 1 год  20 хв  
• Аудіювання  - 40 хв 
• Розмовна частина - 14-16 хв 

Склавши іспит Cambridge В2 (FCE), ви отримаєте кембриджський сертифікат рівня В2, а 
склавши його на відмінно – сертифікат рівня С1. Також ви можете отримати сертифікат рівня 
В1. 

C1 Cambridge Advanced English (CAE)  

Кандидати спроможні спілкуватися англійською у професійних і публічних ситуаціях (рівень 
С1), а також здобувати вищу освіту за кордоном. Більш ніж 8000 навчальних закладів, 
державних і приватних організаціях у всьому світі визнають сертифікати CAE.  

Успішно склавши іспит Cambridge С1 (CAE), ви отримаєте кембриджський сертифікат рівня С1, 
а склавши його на відмінно – сертифікат рівня С2. Також ви можете отримати сертифікат 
рівня В2. 

Іспит складається з чотирьох частин:  

• Читання та граматика -1 год 30 хв 
• Письмо - 1 год 30 хв 
• Аудіювання -  40 хв 
• Розмовна частина - 16-18 хв 

 



C2 Cambridge Proficiency English (CPE) 

Кандидати спроможні ефективно спілкуватися у практично будь-якому англомовному 
контексті. Їхній рівень наближається до рівня освіченого носія мови (С2). CPE визнається 
майже всіма установами по всьому світі.  
Успішно склавши іспит CPE, ви отримаєте кембриджський сертифікат рівня C2. Також ви 
можете отримати сертифікат рівня C1, що відповідає екзамену CAE. 

Іспит складається з чотирьох частин:  

• Читання та граматика -1 год 30 хв 
• Письмо - 1 год 30 хв 
• Аудіювання – 40 хв 
• Розмовна частина - 16-18 хв 

 

Business English Certificate (BEC) 

Іспити з ділової англійської мови існують на трьох рівнях складності і перевіряють всі 
чотири мовленнєві вміння. Ці іспити складають студенти програм з бізнес-адміністрування 
(МВА), працівники міжнародних комерційних компаній та управлінці. 

Teaching Knowledge Test (TKT) 

ТКТ – це іспит з професійних знань учителя англійської мови, розроблений для вчителів 
початкових і середніх шкіл, а також для тих, хто викладає англійську дорослим. Склавши 
ТКТ, в майбутньому вчителі можуть отримати й інші Кембриджські сертифікати на зразок 
CELTA та ICELT. Цей екзамен також підходить для осіб, які прагнуть викладати англійську, 
проте ще не мають викладацького досвіду.  ТКТ має три основні модулі, які можна 
складати одночасно або окремо у будь-якому порядку, а також три додаткові модулі, які 
можна складати додатково або окремо від основних. 


