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Найкращі сайти для самостійного вивчення 
англійської мови 

British council.org [http://learnenglish.britishcouncil.org/en/] 

- сайт Британської Ради. Британська Рада має численні безкоштовні 

онлайн-ресурси, що допомагають дорослим, підліткам та дітям вивчати 

англійську. Серед ресурсів є відео, мобільні додатки, ігри, оповідання, вправи 

з аудіювання та граматики. Тести, граматика, ігри та багато іншого. Всі 

англійською, тому початківцям буде важкувато орієнтуватися, але 

спробувати варто. 

BBC Learning English - Learning English 

[http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/home]  

— сайт, який дає можливість вивчати британську англійську мову з рівня 

lower intermediate (нижче середнього). Безліч напрямків, відео та аудіо 

матеріалів з текстівкою і транскрипцією. Один з розділів присвячений 

роботі над вимовою. Курс 6 Minute English - шестихвилинні ролики на різні 

теми один з найпопулярніших серед користувачів.  

Real-english.com [http://www.real-english.com/]  

- досить просунутий сайт з уроками, статтями і відео. Повністю 

безкоштовний  з відкритим вихідним кодом для ідеального змішаного 

навчання: оригінальні відео, інтерактивні уроки, вчителі англійської мови 

завжди присутні, щоб допомогти вам. Включає мобільну версію для 

планшетів та смартфонів. 

Elllo.org [http://www.elllo.org/english/1101/1150-Shifani-Planning.htm] 

http://learnenglish.britishcouncil.org/en
http://www.bbclearningenglish.com/
http://real-english.com/
http://www.elllo.org/
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- це «бомба» для викладачів та студентів середнього рівня. Трохи складна 

навігація. Зібрані підкасти з усього світу на різноманітні теми. Жива мова 

з роздруківками і поясненнями (все англійською). Дає можливість  

порівняти вимову з Канади, Англії, Австралії і т.д. 

Курс граматики " Вступ до Лінгвокарти" 

[http://ukraine.filolingvia.com/index/0-5] 

 - сайт  ("Система Ефективного Самостійного Вивчення Англійської Мови"), 

 призначений для людей, зацікавлених самостійно ефективно і швидко 

освоїти англійську мову, для тих, хто хоче отримати чітку цілісну систему, 

яка дозволить через чітко визначений термін (6-9 місяців) оволодіти мовою 

на рівні, достатньому для повноцінного користування нею. Метод не 

призначений для маленьких дітей (там потрібні абсолютно інші методики), 

проте цілеспрямовані молоді люди середнього і старшого шкільного віку 

можуть використовувати пропонований метод для ефективного освоєння 

іноземних мов.  

Вивчення англійської мови самостійно і безкоштовно [http://angliyska-

mova.com/]  

– сайт безкоштовного вивчення англійської мови, що містить програми з 

вивчення мови  з різним рівнем підготовки. 

Livemocha [http://livemocha.com/]  

- це справжнісінька соціальна мережа для вивчаючих іноземні мови. 

Livemocha - спільнота ентузіастів: вчителі, лінгвістів і, звичайно, всі хто 

просто вивчає іноземну мову. Члени спільноти допомагають один одному 

вчитися. Виконали завдання - носії мови виправлять помилки. Також є 

практика обміну текстовими повідомленнями. Відео або аудіо-чат 

забезпечать кращу практику. Можете знайти напарника: ви вчите 

http://ukraine.filolingvia.com/index/0-5
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiUz4b93qPKAhUERBQKHafQAxEQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fangliyska-mova.com%2F&usg=AFQjCNHij7MsYZIo7PKDZqNJpD-vP6i-mg&sig2=AhGlQrEkz2_hMTsUqWCaMw
http://livemocha.com/
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англійську, а йому допомагаєте у вивченні російської і все це в режимі 

реального часу. 

Duolingo [https://ru.duolingo.com/] 

 - цей сайт сподобається навіть дітям. Пропонуються численні письмові 

уроки та диктанти. Розділ для практики вивченої лексики, за один курс ви 

можете вивчити до 2000 слів. По мірі проходження уроків користувачі 

паралельно допомагають переводити веб-сайти та інші документи. Крім 

сайта існують програми для iOS і Android. 

Engvid [http://www.engvid.com/]  

- відеоуроки англійської мови. Усі записи розділені за категоріями в 

залежності від рівня знання мови і об’єднані за тематикою - можна 

дивитися уроки для підготовки до іспитів або уроки, що пояснюють 

конкретні аспекти граматики. 

Exam English [http://www.examenglish.com/] 

- це супер сайт для тих, хто готується до міжнародних мовних іспитів 

IELTS, TOEFL та до інших. Також ви зможете пройти онлайн тести і 

визначити свій рівень англійської на даний момент. 
 

Loyalbooks [http://www.loyalbooks.com/] 

- сайт, на якому виставлено  більше 7000 безкоштовних аудіокниг 

англійською мовою. Завантажуйте вподобану книгу, слухайте в дорозі на 

роботу, додому, в будь-яку вільну хвилину і вчіть мову. 

 

http://www.zhyvo.in.ua/10-tsikavih-podkastiv-dlya-samostijnogo-vivchennya-

anglijs-koyi - 10 цікавих подкастов для самостійного вивчення англійської. 

 

До ЗМІСТУ 

https://www.duolingo.com/welcome
http://www.engvid.com/english-lessons/
http://www.examenglish.com/
http://www.loyalbooks.com/
http://www.zhyvo.in.ua/10-tsikavih-podkastiv-dlya-samostijnogo-vivchennya-anglijs-koyi
http://www.zhyvo.in.ua/10-tsikavih-podkastiv-dlya-samostijnogo-vivchennya-anglijs-koyi
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Легко і цікаво самостійно вивчити англійську 
онлайн вам допоможуть відео канали на 
YouTube. 

 

Їхньою перевагою є: 

-  вони безкоштовні, все що потрібно – бажання, комп’ютер, Інтернет. 

Все! Просто вибираєте канал, тему для вивчення і вперед! Постійно 

викладаються нові відео з новими темами; 

– як правило, їх створюють носії англійської мови, що мають високий 

рівень володіння актуальною (живою) англійською мовою. Це їх перевага 

порівняно з академічними курсами, де можуть вивчати англійську лише по 

підручникам. Ви зможете тримати розмову з англомовними і бути на висоті, 

вас буде приємно слухати; 

 – теми відео – дуже цікаві, щось не сподобалось? Не проблема, ви 

можете вибрати серед великого числа аналогічних освітніх каналів; 

– ви одразу вчитеся сприймати англійську на слух та читати: відео 

супроводжуються субтитрами. Можна зупинити/відматати назад те, що вам 

не зрозуміло. 

Duncaninchina [https://www.youtube.com/user/duncaninchina]  

– канал харизматичного Dunkana, який в формі гри навчає англійської. 

Learn English with Steve 

Ford [https://www.youtube.com/user/PrivateEnglishPortal] – на цьому каналі 

розглядаються прикладні аспекти англійської мови. 

PodEnglish [https://www.youtube.com/user/podEnglish] – канал міжнародної 

школи англійської мови «EF & Englishtown» 

JenniferESL [https://www.youtube.com/user/JenniferESL] – канал викладачки 

Jennifer, де вона детально пояснює основні аспекти англійської мови. 

The Daily English Show [http://www.thedailyenglishshow.com/] – на цьому 

http://www.zhyvo.in.ua/vivchiti-anglijs-ku-onlajn-prosto.html
http://www.zhyvo.in.ua/vivchiti-anglijs-ku-onlajn-prosto.html
http://www.zhyvo.in.ua/10-tsikavih-podkastiv-dlya-samostijnogo-vivchennya-anglijs-koyi
http://www.zhyvo.in.ua/10-tsikavih-podkastiv-dlya-samostijnogo-vivchennya-anglijs-koyi
https://www.youtube.com/user/duncaninchina
https://www.youtube.com/user/duncaninchina
https://www.youtube.com/user/PrivateEnglishPortal
https://www.youtube.com/user/PrivateEnglishPortal
https://www.youtube.com/user/PrivateEnglishPortal
https://www.youtube.com/user/podEnglish
https://www.youtube.com/user/JenniferESL
https://www.youtube.com/results?search_query=%5Bhttp%3A%2F%2Fwww.thedailyenglishshow.com%2F%5D
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каналі навчають англійської за допомогою шоу. Новозеландка Сара коментує 

англійською свої пригоди, з субтитрами. 

Sozoexchange [http://sozoexchange.com/] – на каналі добре подається матеріал 

для покращення вимови. Використовується метод «Shadow Talk», коли ви 

можете тренувати вимову, слідуючи за промовцем. 

P.S. Як показує час, ця сторінка є досить відвідуваною, тому в допомогу 

додатково навожу ще канали з уроками англійською для більшого вибору, 

щасти: 

Learn English with Emma [engVid]  

[https://www.youtube.com/user/EnglishTeacherEmma] – особливістю цього 

каналу є практичне спрямування уроків. Ви зможете знайти урок під 

конкретну ціль (телефонні розмови, презентація тощо) та освоїти його. 

Викладає Емма. 

 

До ЗМІСТУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/user/sozoexchange
https://www.youtube.com/user/EnglishTeacherEmma
https://www.youtube.com/user/EnglishTeacherEmma
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Початковий рівень вивчення англійської 
 

Якщо ви вважаєте, що ще не готові до вивчення  англійської на рівні 

відеоканалів зі списку вище, то ось відеоканали, змонтовані українськими 

викладачами.  Ви зможете вивчити англійську мову з початкового рівня. 

Тут ви отримаєте ретельне пояснення важливих моментів та будете 

поступово освоювати англійську. 

 

Школа англійської Дарії Дзюби [http://www.enrucafe.com/uk] Уроки 

англійської від українки, яка живе в Канаді, Дарії Дзюби. Окремо вона надає 

уроки : як підготуватись до ЗНО з англійської мови. 

Англійська мова [http:////www.youtube.com/watch?v=qNIf2pw_2H8] Уроки 

англійської, розроблені українськими фахівцями, дуже доступно, зручно 

вчити навіть починаючи з нульвого рівня володіння. 

Відео Вивчення англійської мови онлайн 

[http://namaidani.com/social/videos/video/770-vivchennya-anglijskoji-movi-

onlajn-180-urokiv?groupid=106] - на каналі виставлено 180 уроків. 

До ЗМІСТУ 

 

 

 

БАЖАЄМО УСПІХІВ! 

 

12 порад, як швидко вивчити англійську і як це зробити онлайн  

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqhY229KPKAhUjMnIKHfzJAfIQFggpMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.enrucafe.com%2F&usg=AFQjCNFrHftTKXBFW12lFNLnYIZq5mkl9w&sig2=a16BPkTU9ApBmxHucElmLw
http://www.zhyvo.in.ua/goto/http:/www.youtube.com/watch?v=B--yS76-VwA
http://www.zhyvo.in.ua/goto/http:/www.youtube.com/watch?v=B--yS76-VwA
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiKnbWP9qPKAhXC1hQKHQyxAzsQtwIIGzAA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DqNIf2pw_2H8&usg=AFQjCNFgb44kMrJOHkVh_1JVC8ZtoM2Z5w&sig2=tgavIpvn5RnzQMrH0Dh4Yg
http://www.zhyvo.in.ua/goto/http:/www.youtube.com/watch?v=qNIf2pw_2H8
http://www.zhyvo.in.ua/goto/http:/www.youtube.com/watch?v=qNIf2pw_2H8
http://namaidani.com/social/videos/video/770-vivchennya-anglijskoji-movi-onlajn-180-urokiv?groupid=106
http://namaidani.com/social/videos/video/770-vivchennya-anglijskoji-movi-onlajn-180-urokiv?groupid=106
http://tvoemisto.tv/news/12_porad_yak_shvydko_vyvchyty_angliysku_66614.html
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