
Дніпропетровська обласна бібліотека   
для молоді ім. М. Свєтлова 

 

 

Прагнете оволодіти  
англійською мовою або покращити 

вже здобуті знання? Бажаєте навчитися 
розмовляти та розуміти носіїв мови? 

 

Запрошуємо вивчати англійську 

онлайн! 
 

Пропонуємо доступ до цікавих 
відеоматеріалів, що зроблять вивчення 

англійської мови  
яскравим та ефективним!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наша адреса: 

вул. Комсомольська, 60,  
м. Дніпропетровськ, 49000,  

тел.(0562) 744-88-77 
email: svetlovangl@gmail.com 
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TОП 5 безкоштовних відеоканалів на 
YouTube для вивчення англійської мови 

 
1. Learn English with Steve Ford                                        

www.youtube.com/user/PrivateEnglishPortal  

Навчальне  відео  з  англомовними  субтитрами  
від веселого викладача Стіва Форда. Безліч 
корисних матеріалів від носія мови, в тому 
числі  вправи на тренування вимови.  
 
2.  PodEnglish 
 www.youtube.com/podenglish/  

Добірка навчальних відеороликів від 
міжнародної мовної школи EF (Education First). 
 
3. Duncaninchina                                                                            
 www.youtube.com/duncaninchina/  

Динамічні  відеоуроки   з   субтитрами  для   тих, 
хто    вивчає    британську    англійську    й   цінує  
почуття     гумору.     З    кумедним    ведучім   не 
доведеться нудьгувати. 
 
4. VOA Learning English                 
www.youtube.com/voalearningenglish/  
Американська англійська у вигляді репортажів 
новин   з    субтитрами,      де    швидкість    мови  
дикторів уповільнено. Відеоролики згруповано 
за темами. 
 
 5.           JenniferESL 
 www.youtube.com/user/JenniferESL  

Колекція навчальних відеороликів від 
досвідченого американського викладача, 
розподілених у плейлисти за тематичними 
напрямками (граматика, письмо, вимова, 
корисні поради та ін.)  
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