
Мова Опис ресурсу
Початок 

курсу
Тривалість

Частота занять 

(рекомендована)

Необхідний 

рівень знання 

англійської 

мови

Посилання на сайт
Посилання на курс 

англійської мови

Інформація 

щодо  

можливості 

отримання 

сертифіката 

Інформація 

щодо  потреби 

у відповідній 

гарнітурі 

(навушники, 

мікрофон 

тощо)

Англійська Lingva.Skills - онлайн навчання на порталі, ефективна 

технологія, яка тренує активне використання 

англійської мови.

Відповідно до 

заявки 

Апарату 

Верховної 

Ради України 

надається 

пароль, 

доступно 

постійно

#REF! Визначається 

самостійно

Початковий www.lingva.ua https://lingva.ua/signup-

individual.html

Сертифікат Потрібна

Англійська 

British Council Learn English . Тут ви знайдете безліч 

високоякісних ресурсів, які допоможуть удосконалити 

вашу англійську в різних сферах. На сайті можна знайти 

інструкції щодо того, як пройти тест на визначення 

вашого рівня знання мови.

Буде 

анонсовано

Близько 4 

тижня 

(залежить від 

курсу)

2-4 години на 

тиждень (залежить 

від обраного курсу)

А2 learnenglish.britishcoun

cil.org

http://www.britishcouncil.org.

ua/english/mooc/english-for-

the-workplace

Сертифікат 

після кожного 

курсу

Потрібна

Англійська BBC Learning English - безліч напрямів, відео та аудіо 

матеріалів з текстівкою і транскрипцією. Один з 

розділів присвячений конкретно для роботи над 

вимовою. Курс 6 Minute English - шестихвилинні ролики 

на різні теми один з найпопулярніших серед 

користувачів.

Доступно 

постійно

5 тижнів Визначається 

самостійно

А2 www.bbc.co.uk/learnin

genglish

http://www.bbc.co.uk/learnin

genglish/english/course/lower-

intermediate

Без сертифіката Потрібна

Англійська, 

німецька, 

французька та 

ще 9 мов

Bussu. На ресурсі велика кількість уроків для 

запам’ятовування лексики, постановки вимови та інших 

аспектів вивчення мови. Ваші вправи перевірятиме 

носій мови, а ви, у свою чергу, його. Добре 

опрацьовано додаток для iOS та Android. Існує платна 

версія, має розширений функціонал та більше завдань.

Доступно 

постійно

Не обмежена 10 хв на день Початковий www.busuu.com https://www.busuu.com/en/r

egister?learning=en

Сертифікат   Потрібна

Англійська Engvid - це 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.

Доступно 

постійно

Не обмежена Визначається 

самостійно

Початковий www.engvid.com https://www.engvid.com/regis

ter/

Без сертифіката Потрібна

Інформація щодо он-лайн-ресурсів за допомогою яких мовжна підвищувати рівень знань іноземних мов
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Англійська Voice of America Learning English - мультимедійне 

джерело, що містить новини та інформацію, і вже 

завоювало популярність серед мільйонів людей по 

всьому світу, які вивчаюь англійську. Аудіо програми та 

відео із субтитрами створюються із використанням 

словника середнього та початкового рівня. Програми 

начитуються на одну третину повільніше, ніж звичайна 

швидкість англійської. Онлайн-тексти, MP3 та                      

подкасти – чудові ресурси для для вивчення 

американської англійської.

Доступно 

постійно

1 курс - 52 

тижні

1 новий відео-урок 

на тиждень

Початковий learningenglish.voanew

s.com

https://learningenglish.voane

ws.com/a/lets-learn-english-

lesson-one/3111026.html

Без сертифіката Потрібна

Англійська Business English (Prometheus) - курс, який допоможе  

вам вивчити ключову бізнес-лексику та деякі елементи 

граматики, а також навчить використовувати ці знання 

на практиці у робочих ситуаціях. Великою перевагою 

курсу є те, що всі матеріали доступні відразу після 

вступу, тому ви можете обирати розділи, які потрібні 

саме вам.

Доступно 

постійно

5 тижнів Визначається 

самостійно

А2 prometheus.org.ua courses.prometheus.org.ua/co

urses/Prometheus/ENG103

Сертифікат Потрібна

Англійська TOEFL® Test Preparation: The Insider’s Guide by ETSx - 

курс підготовки до міжнародного іспиту TOEFL. Даний 

курс допоможе вам зрозуміти, що саме ви можете 

зробити для найкращого результату при складанні 

тесту. Ви дізнаєтесь про структуру іспиту і кожен його 

розділ: Reading, Listening, Speaking and Writing, 

отримаєте корисні поради щодо складання і 

правильного розподілення свого часу на іспиті. 

Доступно 

постійно

13 тижнів 2-4 години на 

тиждень 

В1 www.edx.org https://www.edx.org/course/t

oeflr-test-preparation-insiders-

guide-etsx-toeflx-4

Без сертифіката Потрібна

Англійська English: skills for learning by The Open University. По 

закінченню цього курсу ви зможете легко читати 

тексти, книги та словники англійською і що головне – 

швидко знаходити там необхідну для вас інформацію. 

Також ви попрацюєте над написанням текстів, 

формальним стилем, а також пунктуацією. 

Доступно 

постійно

8 тижнів 3 години на 

тиждень 

В1 http://www.open.edu/

openlearn/

https://www.open.edu/openle

arn/education-

development/english-skills-

learning/content-section-

overview?active-

tab=description-tab

Statement of 

participation

Потрібна

Англійська Inside IELTS: Preparing for the Test with the Experts -  це 

онлайн курс підготовки до міжнародного екзамену 

IELTS Academic. Він містить поради від експертів, а 

також більш детально розглядає навички, що необхідні 

для отримання високих балів. Курс, як і сам екзамен, 

створений всесвітньо відомим університетом 

Cambridge. 

9 січня 5 тижнів 3 години на 

тиждень 

В1 https://www.futurelear

n.com/

www.futurelearn.com/courses

/cambridge-english-ielts

Без сертифіката Потрібна
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Англійська English Composition - цей базовий курс від державного 

університету штату Аризона не лише покращить виші 

навички у написанні різного роду творів, але й навчить 

критично мислити, орієнтуватись на різну аудиторію, 

обирати доречний стиль вашого письма та навіть 

використовувати сучасні технології задля полегшення 

процесу написання. 

8 січня 8 тижнів 18 годин на 

тиждень

Початковий www.edx.org www.edx.org/course/english-

composition-asux-eng101x-1

Сертифікат 

може 

видаватися на 

платній основі

Потрібна

Англійська Англійська мова для початківців від SoundSmart. 

Базується на програмі відомого підручника англійської 

граматики від Raymond Murphy ‘Essential Grammar in 

Use’ із додатковими поясненнями від автора курсу та 

прикладами і вправами з підручника. 

Доступно 

постійно

1 курс -               

8 годин

Визначається 

самостійно

Початковий https://about.udemy.co

m/

www.udemy.com/soundsmart-

21-30/learn/v4/overview

Сертифікат Потрібна

Англійська American English Speech. Позбавитись акценту взагалі 

дійсно важко, але можна навчитись англійським 

звукам, яких немає в рідній мові, та тим самим зробити 

свою розмовну англійську більш аутентичною. Даний 

курс сконцентрований на американській англійський.

Доступно 

постійно

7 годин Визначається 

самостійно

В2 http://oli.cmu.edu/ https://oli.cmu.edu/courses/a

merican-english-speech-open-

free/

Без сертифіката Потрібна

Англійська Курс сучасної англійської мови. Доступно 

постійно

Не визначено Визначається 

самостійно

Початковий https://www.englishcla

ss101.com/

https://www.englishclass101.c

om/

Без сертифіката Потрібна в разі 

необхідності

https://www.edx.org/course/english-composition-asux-eng101x-1#
https://www.edx.org/course/english-composition-asux-eng101x-1#
https://about.udemy.com/#
https://about.udemy.com/#
https://www.udemy.com/soundsmart-21-30/learn/v4/overview#
https://www.udemy.com/soundsmart-21-30/learn/v4/overview#
http://oli.cmu.edu/#
https://oli.cmu.edu/courses/american-english-speech-open-free/#
https://oli.cmu.edu/courses/american-english-speech-open-free/#
https://oli.cmu.edu/courses/american-english-speech-open-free/#
https://www.englishclass101.com/#
https://www.englishclass101.com/#

