
Інформація щодо онлайн-ресурсів за допомогою яких можна підвищувати рівень знань іноземних мов 
 

Мова Опис ресурсу Початок 

курсу 

Тривалість Частота занять 

(рекомендована) 

Необхідний 

рівень 

знання 

іноземної 

мови 

Посилання на 

сайт 

Посилання на 

відповідний курс 

іноземної  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 

Не 

визначено 

 

Визначається 

самостійно 

Початковий www.lingva.ua 

 

https://lingva.ua/signu

p-individual.html 

 

Сертифікат 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, яка 

містить більш 

розширений 

функціонал та 

більше завдань 

Доступно 

постійно 

Не 

обмежена 

10 хв на день Початковий www.busuu.com https://www.busuu.co

m/en/register?learning

=en 

Сертифікат Потрібна 

Англійська EngVid - це 
відеоуроки 

англійської мови. 

Усі записи 

розділені за 

категоріями в 

Доступно 

постійно 

Не 

обмежена 

Визначається 

самостійно 

Початковий www.engvid.co

m 

https://www.engvid.co

m/register/ 

Без 

сертифіката 

Потрібна 

http://www.lingva.ua/
https://lingva.ua/signup-individual.html
https://lingva.ua/signup-individual.html
http://www.busuu.com/
https://www.busuu.com/en/register?learning=en
https://www.busuu.com/en/register?learning=en
https://www.busuu.com/en/register?learning=en
https://www.engvid.com/register/
https://www.engvid.com/register/
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залежності від рівня 

знання мови і 

об’єднані за 

тематикою. Є 

можливість 

дивитися уроки для 

підготовки до 

іспитів або уроки, 

що пояснюють 

конкретні аспекти 

граматики 

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 

розпочинаються на 

одну третину 

повільніше, ніж 

звичайна швидкість 

англійської. 

Онлайн-тексти, 

MP3 та                      

подкасти – чудові 

ресурси для  

вивчення 

американської 

англійської 

 

Доступно 

постійно 

1 курс -              

52 тижні 

1 новий відео-

урок на тиждень 

Початковий learningenglish.

voanews.com 

https://learningenglish.

voanews.com/a/lets-

learn-english-lesson-

one/3111026.html 

Без 

сертифіката 

Потрібна 

https://learningenglish.voanews.com/
https://learningenglish.voanews.com/
https://learningenglish.voanews.com/a/lets-learn-english-lesson-one/3111026.html
https://learningenglish.voanews.com/a/lets-learn-english-lesson-one/3111026.html
https://learningenglish.voanews.com/a/lets-learn-english-lesson-one/3111026.html
https://learningenglish.voanews.com/a/lets-learn-english-lesson-one/3111026.html
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Англійська Англійська мова 

для початківців 

від SoundSmart. 
Базується на 

програмі відомого 

підручника з 

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.ude

my.com/ 

www.udemy.com/sou

ndsmart-21-

30/learn/v4/overview 

Сертифікат Потрібна 

Англійська Англiйська 

мова: Частини 

мови. Курс 

присвячений 

частинам мови, як і 

коли вони викори-

стовуються та яку 

роль у реченнях 

виконують  

Доступно 

постійно 

6 тижнів 4 години Початковий https://www.ed

-era.com/ 

https://courses.ed-

era.com/courses/EdEra

/e102/E102/about 

Сертифікат Потрібна 

Більше 50 

мов 
Languages. На 

цьому сайті можна 

вивчати 50 різних 

мов. Ресурс є 

універсальним не 

тільки у 

багатомовності, ви 

можете читати, 

дивитись 

відеолекції,  заванта

жувати аудіоуроки, 

вибирати окремі 

теми для вивчення 

та вчитись із різних 

пристроїв 

Доступно 

постійно 

Не 

визначено 

Визначається 

самостійно 

Початковий https://www.50l

anguages.com/ 

В залежності від 

обраного курсу 

Без 

сертифіката 

Потрібна  

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
https://www.udemy.com/soundsmart-21-30/learn/v4/overview
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ed-era.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR3ponUowQbhXF4JJgR1LEiyAoIU79DX0rFEjunnMyeUikgU_536t3P_MtI&amp;h=AT0qidNQjjGqW_KHOxQicjm8bWTETmivN6YMaMGfcmCMZzzmm_StaOVDv1qhCwFkKIqR-Unt6wfittyDL3sBOVgBmBMVc9IErOlTosZdDjlS58PXIGYRHWKK3z5suPqa1Hn-wgOTdgFW3JA4QOpaQZV1NIx9sPtS78SjWcurIEoKYGZMYl0tArrYw4AP8U3o-hzPj9yjWXRYpoCLIwLpOZp3JCZpHw24GHxMaBxWJp1XDb7eahflBrpq6yOdS6ZEnNzOr1WMadaU7Dg5V751TiCAMjmrmLZ17KAfjqhX05MMBkVgMbFMe3djM6B3p5iWoD37xL6TywIaQfwy-hR5_UrQosfTdDQAIljS14gNnRJwuPeK1QiWKzb1qJo6xkgkKdUNIjdVlnTIk72SuVQsy0oFIlC4NvcZDs9jmmMjtbdpb9NvA0fHTj-M4KO60Vos8NpIg2nfblmYLVH-wPcLBUJ3aNoBn1UB5aeNX7Itt-GHoHH_dYto-81To4TDNnq3cpjqpXmMyDt2ARYsbMaeDIdaz0ZBk5Z_gPJs2qlPNJk_zrnzZJIVPWZGDEqlbak7C6syNKPYZsMGZj76HfGS5LzJcqTjcWF7YQAeh3PszurbsAHHT2dYcY22pug5XWzS
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ed-era.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR3ponUowQbhXF4JJgR1LEiyAoIU79DX0rFEjunnMyeUikgU_536t3P_MtI&amp;h=AT0qidNQjjGqW_KHOxQicjm8bWTETmivN6YMaMGfcmCMZzzmm_StaOVDv1qhCwFkKIqR-Unt6wfittyDL3sBOVgBmBMVc9IErOlTosZdDjlS58PXIGYRHWKK3z5suPqa1Hn-wgOTdgFW3JA4QOpaQZV1NIx9sPtS78SjWcurIEoKYGZMYl0tArrYw4AP8U3o-hzPj9yjWXRYpoCLIwLpOZp3JCZpHw24GHxMaBxWJp1XDb7eahflBrpq6yOdS6ZEnNzOr1WMadaU7Dg5V751TiCAMjmrmLZ17KAfjqhX05MMBkVgMbFMe3djM6B3p5iWoD37xL6TywIaQfwy-hR5_UrQosfTdDQAIljS14gNnRJwuPeK1QiWKzb1qJo6xkgkKdUNIjdVlnTIk72SuVQsy0oFIlC4NvcZDs9jmmMjtbdpb9NvA0fHTj-M4KO60Vos8NpIg2nfblmYLVH-wPcLBUJ3aNoBn1UB5aeNX7Itt-GHoHH_dYto-81To4TDNnq3cpjqpXmMyDt2ARYsbMaeDIdaz0ZBk5Z_gPJs2qlPNJk_zrnzZJIVPWZGDEqlbak7C6syNKPYZsMGZj76HfGS5LzJcqTjcWF7YQAeh3PszurbsAHHT2dYcY22pug5XWzS
https://www.50languages.com/vivchajte-movi-onlajn
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Англійська Курс сучасної 

англійської мови 

Доступно 

постійно 

Не 

визначено 

Визначається 

самостійно 

Початковий https://www.eng

lishclass101.com

/ 

https://www.englishcla

ss101.com/  

Без 

сертифіката 

Потрібна               

у разі 

необхідності 

Англійська Basic English 1: 

Elementary. Цей 

курс допоможе вам 

засвоїти базові 

знання англійської 

мови. Це додасть 

вам впевненості у 

повсякденних 

ситуаціях та 

допоможе 

покращити навички 

аудіювання. 

Доступно 

постійно 

4 тижні 4 години А1 https://www.futu

relearn.com/ 

https://www.futurelear

n.com/courses/basic-

english-elementary 

Без 

сертифіката 

Потрібна 

Англійська Basic English 2: 

Pre-Intermediate 
На цьому курсі ви 

зможете 

покращити свої 

знання з 

англійської мови. 

Після закінчення 

курсу ви відчуєте 

себе впевненіше у 

здатності 

говорити та 

розуміти базову 

англійську мову у 

повсякденних 

ситуаціях 

Доступно 

постійно 

4 тижні 4 години А2 https://www.futu

relearn.com/ 

https://www.futurelear

n.com/courses/basic-

english-pre-

intermediate 

Без 

сертифіката 

Потрібна 

Англійська British Council 

Learn English. 
Тут ви знайдете 

безліч 

високоякісних 

ресурсів, які 

допоможуть 

удосконалити вашу 

англійську в різних 

сферах. На сайті 

Доступно 

постійно 

Близько 4 

тижнів 

(залежить 

від курсу) 

2-4 години на 

тиждень (в 

залежності від 

обраного курсу) 

А2 learnenglish.briti

shcouncil.org 

 

http://www.britishcou

ncil.org.ua/english/mo

oc/english-for-the-

workplace 

 

Сертифікат 

після 

кожного 

курсу 

Потрібна 

https://www.englishclass101.com/
https://www.englishclass101.com/
https://www.englishclass101.com/
https://www.englishclass101.com/
https://www.englishclass101.com/
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/
http://www.britishcouncil.org.ua/english/mooc/english-for-the-workplace
http://www.britishcouncil.org.ua/english/mooc/english-for-the-workplace
http://www.britishcouncil.org.ua/english/mooc/english-for-the-workplace
http://www.britishcouncil.org.ua/english/mooc/english-for-the-workplace
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можна знайти 

інструкції щодо 

того, як пройти тест 

на визначення 

вашого рівня знання 

мови 

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/l

earningenglish 

 

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

earningenglish/english

/course/lower-

intermediate 

 

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 

В1 prometheus.org.

ua 

https://courses.promet

heus.org.ua/courses/Pr

ometheus/ENG103/20

16_T1/about 

Сертифікат Потрібна 

http://www.bbc.co.uk/learningenglish
http://www.bbc.co.uk/learningenglish
http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/lower-intermediate
http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/lower-intermediate
http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/lower-intermediate
http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/lower-intermediate
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Англійська TOEFL® Test 

Preparation: The 

Insider’s Guide - 
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 

6 тижнів 2-4 години на 

тиждень 

В1 www.edx.org https://www.edx.org/c

ourse/toefl-test-

preparation-the-

insiders-guide 

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/

openlearn/education-

development/english-

skills-

learning/content-

section-

overview?active-

tab=description-tab 

Сертифікат Потрібна 

http://www.edx.org/
http://www.open.edu/openlearn/
http://www.open.edu/openlearn/
https://www.open.edu/openlearn/education-development/english-skills-learning/content-section-overview?active-tab=description-tab
https://www.open.edu/openlearn/education-development/english-skills-learning/content-section-overview?active-tab=description-tab
https://www.open.edu/openlearn/education-development/english-skills-learning/content-section-overview?active-tab=description-tab
https://www.open.edu/openlearn/education-development/english-skills-learning/content-section-overview?active-tab=description-tab
https://www.open.edu/openlearn/education-development/english-skills-learning/content-section-overview?active-tab=description-tab
https://www.open.edu/openlearn/education-development/english-skills-learning/content-section-overview?active-tab=description-tab
https://www.open.edu/openlearn/education-development/english-skills-learning/content-section-overview?active-tab=description-tab
https://www.open.edu/openlearn/education-development/english-skills-learning/content-section-overview?active-tab=description-tab
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Англійська Англійська для 

STEM (наука, 

техніка, 

інженерія та 

математика). Цей 

курс Університету 

Пенсильванії 

розрахований на 

неносіїв англійської 

мови, які прагнуть 

покращити навички 

та лексичні знання 

англійської мови 

для науки 

 

Доступно 

постійно 

5 тижнів Визначається 

самостійно 

В2 prometheus.org.

ua 

https://courses.promet

heus.org.ua/courses/co

urse-

v1:AH+ENG_STEM1

01+2020_T1/about 

Сертифікат Потрібна 

Англійська Англійська для 

журналістів. Цей 

курс Університету 

Пенсильванії 

розрахований на 

неносіїв англійської 

мови, які зацікав-

лені у розвитку 

навичок, потрібних 

для побудови 

кар’єри у сучасній 

журналістиці 

 

Доступно 

постійно 

5 тижнів Визначається 

самостійно 

В2 prometheus.org.

ua 

https://courses.promet

heus.org.ua/courses/co

urse-

v1:AH+Eng_J101+20

20_T1/about 

Сертифікат Потрібна 

Англійська Англійська для 

бізнесу та 

підприємництва. 
Цей курс 

Університету 

Пенсильванії 

розрахований на 

неносіїв англійської 

мови, які хочуть 

дізнатись про бізнес 

та міжнародну 

економіку 

 

Доступно 

постійно 

5 тижнів Визначається 

самостійно 

В2 prometheus.org.

ua 

https://courses.promet

heus.org.ua/courses/co

urse-

v1:AH+ENG_B101+2

020_T1/about 

Сертифікат Потрібна 
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Англійська English for 

Academic Study. 
Цей курс стане у 

нагоді якщо ви 

плануєте навчання в 

закладі освіти, де 

робочою мовою є 

англійська. Його 

мета - допомогти 

зрозуміти, що 

очікується, сформу-

вати навички, які 

допоможуть 

самостійно 

навчатись, бути 

більш впевненим 

під час навчання 

Доступно 

постійно 

2 тижні 3 години В2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.futu

relearn.com/ 

https://www.futurelear

n.com/courses/english-

academic-study 

Без 

сертифіката 

Потрібна 

Англійська American English 

Speech. Позбутись 

акценту взагалі 

дуже складно, 

однак можна 

навчитись 

англійським звукам, 

яких немає в рідній 

мові, та тим самим 

зробити свою 

розмовну 

англійську більш 

автентичною. 

Даний курс 

сконцентрований на 

розмовній 

американській 

англійський 

Доступно 

постійно 

7 годин Визначається 

самостійно 

В2 http://oli.cmu.ed

u/ 

https://oli.cmu.edu/cou

rses/american-english-

speech-open-free/ 

Без 

сертифіката 

Потрібна 
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