
     Англійська для початківців 

 
http://easy-english.com.ua/  - Англійська мова для ді-

тей, студентів, школярів та дорослих безкоштовно! 

Уроки англійської, вивчення англійської граматики, 

вправи. 

 

asap.vn.ua/for-parents/english.html - Англійська мова 

для дітей віком від 3 до 6 років. 

 

http://liuro.com.ua/- Liuro - уроки англійської мови онлайн. 

 

www.langmaster.com/lmcom/com/ - Англійська для початківців + словник.  

 

http://angliyska-mova.com/ - Вивчення англійської мови самостійно і без-

коштовно. 

 

http://liuro.com.ua/600-anhlijskyh-sliv-dlja-pochatkivciv/  - 600 англійсь-

ких слів для початківців. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=G3AQRvUkKBQ    - 150 англійські 

фрази для початківців. 

 

https://uk.speaklanguages.com/ - Всі фрази та лек-

сика на цьому сайті є доступними зізвуком. Звук 

записаний із високою якістю носіями англійської 

мови. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Gw2V7hl0FU0 
– Аудіо уроки з англійської мови.  

 

https://www.youtube.com/results?search_query. – Англійська мова. Відеоу-

роки. 

 

http://translate.meta.ua/ua/  - Перекладач з Англійської на Українську 

 

http://www.enrucafe.com/freelessons/vocabularyfreelessons.html 

Безкоштовний ілюстрований словник з англійської мови 

 

www.lingvo.ua/uk - Англо-український, англо-російський, тлумачний укра-

їнський словник та інші. Курс граматики англійської мови. 
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Вивчення і вдосконален-

ня граматики 
 

http://www.english-test.net  – окрім вправ з гра-

матики Ви знайдете і вправи на відпрацювання 

лексичного запасу, ідіоматичних виразів ін. 

 

http://www.tolearnenglish.com – освоївши цей сайт, можна обійтись і 

без підручників граматики, – тут є усе: від теорії до практичних за-

вдань, яких, до речі, більше 10 тис. 

 

http://www.grammar-quizzes.com – багато тестів за різними граматич-

ним аспектам плюс тренування пунктуації. 

 

http://www.englishgrammarsecrets.com – зовсім ненудний і цікавий 

сайт, на якому до кожного граматичного аспекту є невелике теоретичне 

обгрунтування. 

 

http://www.autoenglish.org – завдання можна виконувати онлайн або 

письмово, завантаживши та роздрукувавши необхідні вправи, а перед їх 

виконанням можна ознайомитись з теорією в текстовому або відеоварі-

анті. 

 

http://www.englisch-hilfen.de – велика база цікавих і різнопланових он-

лайн-вправ у англійській або німецькій версії. 

http://a4esl.org/ - Activities for ESL Students – практичні завдання з гра-

матики для всіх рівнів, в тому числі багато двомовних вікторин для по-

чатківців. 

Поповнення словникового запасу 
 

Oн-лайн словники, в яких слова мають тлума-

чення і варіанти вживань. 

 

http://www.enrucafe.com/freelessons/

vocabularyfreelessons.html 

Безкоштовний ілюстрований словник з англійської мови 

 

Оксфорд Словники http://www.oxforddictionaries.com/ 

 

Словник сучасної англійської мови http://www.ldoceonline.com/ 
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Безкоштовні англомовні онлайн-бібліотеки 
 

 http://ebooks.nypl.org/ - The New York Public Li-

brary: більш ніж 1000 безкоштовних книг у різних 

форматах. 

 

http://www.gutenberg.org/ - Project Gutenberg: по-

над 33 тисяч безкоштовних електронних книг для 

завантаження та прочитання в онлайн-режимі . 

 

 http://books.google.com/ - Google Books: у пошуку 

вкажіть ‘full preview books’, якщо книга, яку ви 

шукаєте не захищена авторськими правами - може-

те її використовувати.  

 

http://onlinebooks.library.upenn.edu/ - University 

of Pennsylvania Books Page: більше мільйона безко-

штовних ресурсів для завантаження!   

 

http://openlibrary.org/ - Open Library: добірка класичної літератури   

 

 http://ebooks.adelaide.edu.au/ - eBooks at Adelaide: онлайн-бібліотека уні-

верситету Аделаїди пропонує класичні, наукові видання, з філософої і на-

віть медицини!  

 

http://www.bartleby.com - Bartleby: безкоштовна енциклопедія з світової 

історії + класика Гарварду. 

 

http://www.bibliomania.com - Bibliomania: пропонує 2000 безкоштовних 

наукових документів, включно з науковими роботами.  

 

http://www.archive.org/ - Internet Archive: грандіозна медіа-бібліотека для 

студентів, істориків, дослідників та загальної публіки.  

 

http://manybooks.net/ - ManyBooks: велика колекція безкоштовної літера-

тури. 
 

Якщо у вас добре працює зорова пам’ять, 

скористайтеся словниками в картинках для 

розширення вашого словникового запасу. 

Ось кілька цікавих ресурсів: 

 

http://www.test your English – щоб знати, 

куди рухатись, потрібно знати, де ви знахо-

дитесь. Перевірте свій словниковий запас, щоб мати змогу встановити 

правильну мету. Робіть такі перевірки періодично для більшої мотивації 

та оцінювання досягнутих результатів. 

 

http://www.bab.la – найбільший інтернет-словник, який побудований за 

допомогою користувачів з 27 країн! Всі слова наведено в контексті в ба-

гатьох прикладах, реченнях, які також переводяться на потрібну Вам мо-

ву! 

 

http://www.leengoo – творці цього проекту вважають, що нові слова мо-

жна запам’ятати тільки в контексті і тільки якщо ці слова хоча б кілька 

разів «позгадувати». На цьому й побудований метод вивчен-

ня. Найважливіша фішка сайту полягає в тому, що Leengoo стежить за 

прогресом вивчення, пропонуючи призабуті слова на повторне засвоєн-

ня. 

 

http://www.languageguide.org – тематичний словник в картинках з озву-

чуванням кожного слова, коли навести на нього мишку. Можна вивчати й 

інші мови на цьому ж сайті. 

 

http://www.learningchocolate.com – безліч тем, слова озвучуються. А та-

кож тут є вправи для тренування вивчених слів. 

http://www.ozdic – словник словосполучень. З його допомогою Ви змо-

жете вивчити сталі вирази, такі як: “лягати  ліжко”, “йти до школи” 

тощо. Ресурс особливо корисний для блогерів і тих, хто потребує напи-

сати більш складні тексти англійською мовою, наприклад, есе, бізнес-

пропозиції та презентації. 

 

http://www.learnenglish.de – тематичний словник з визначеннями слів у 

вигляді анімаційних картинок. Сайт має й багато іншої інформації та 

вправ, тому підходить для комплексного вивчення англійської мови.  

 

http://www.videovocab.tv – для тих, хто цікавиться бізнес темами та хо-

че вивчити професійну мову, – добірка відео-роликів на різну тематику з 

області бізнес-відносин. 
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Відпрацьовування правильної вимови 
 

http://www.learner’s dictionary.com –  вдало 

підібрані вправи для відпрацювання грамот-

ної вимови звуків англійської мови. 

 

http://www.macmillandictionary.com – якщо 

сумніваєтеся у вимові якого-небудь англійсь-

кого слова, Ви можете прослухати його зву-

чання на цьому ресурсі. 

 

Вивчення мови в комплексі 
http://www.duolingo – один із найбільш популярних безкоштовних он-

лайн ресурсів для вивчення мови. Дуже дружній інтерфейс з совою-

талісманом під назвою “Дует” і системою вивчення мови, яка відзначає 

Вас нагородами, значками і похвалами. Ще одним із плюсів є нефор-

мальний стиль, а більш розмовний тип мови. 

 

http://www.linguaLeo – дуже зручний, цікавий і зовнішньо привабли-

вий сайт, де за Ваші успіхи, отримуватимете фрикадельки та інші зао-

хочення. Тут і добірка відео, і книг, велика кількість слів для вивчення 

у формі ігор, граматична теорія і практика.  

 

http://www.engvid.com – безкоштовні уроки англійської мови англійсь-

кою. На цих уроках тривалістю 10-20 хвилин носії мови розповідають 

про граматичні правила, синонімічності слів, ідіоми і сленг, найбільш 

уживаний у лексиці і т. д. 

 

http://www.usingenglish.com – статті та тести, матеріали для тих, хто 

вивчає англійську і для вчителів англійської, форум.  

 

http://easyworldofenglish.com/ – зручний сайт, 

який включає вправи з граматики, вимови, чи-

тання і прослуховування на практиці, а та-

кож інтерактивного словника зображень. 

 

http://www.manythings.org – цей веб-сайт 

включає в себе відповідні вікторини, ігри в 

слова, кросворди, прислів’я, сленг- вирази, 

анаграми, генератор випадкових слів та інші 

http://www.learnenglish.de – ігри на англійській, диктанти, вимова, 

уроки англійської мови, англійська для вчителів – це лише частина 

розділів цього корисного сайту. 

 

http://www.ego4u.com – дуже великий вибір функцій, матеріалів та 

розділів для вивчення. 

 

http://www.correctenglish.ru – сайт з великим меню, розділи якого за-

довольнять найвибагливішого учня. 

 

http://www.study.ru – онлайн портал по вивченню мов, в т.ч. англійсь-

кої. Відео уроки, вправи, система вивчення мови онлайн, форум любителів 

мов. 

 

Спілкування 

 
 

 http://www.conversationexchange.com/ – 

можна спілкуватися як письмово, так і в 

скайпі чи в іншій формі усно онлайн. 

 

https://www.gospeaky.com/ – сайт для 

спілкування з красивим інтерфейсом та 

зручною навігацією. 

 

http://howdoyou.do/ – більше 50 тис заре-

єстрованих людей, серед яких Ви обов’яз-

ково знайдете свого ідеального співрозмовника. 

 

http://babelvillage.com/ – свого роду соціальна мережа для спілкуван-

ня, обміну думками та досвідом, зручний та красивий ресурс. 

 

http://www.mylanguageexchange.com/e  – для того, щоб знайти друга 

по переписці, просто задайте йому характеристику і обирайте спікера зі 

113 (!) країн. Також тут є словникові ігри, бібліотека або текстовий чат 

замість голосового. 
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