
“COLLAB” 

EDUCATIONAL SPACE 
 

Coach. Collaborate. Communicate. 
 

COLLAB - це освітній простір, який поєднує у собі ефективне навчання та 
дружню атмосферу.Ми надаємо якісні знання та працюємо на результат! 
Навчання відбувається у зручному для Вас форматі, адже школа працює у 

офлайн (у м. Ів.-Франківськ, за адресою вул.Валова, 4) та онлайн (з будь - якого 
куточку світу) режимах. 

 

 
  

  

 

 

 

 

                                                                                                                                     



 

 

ЧОМУ МИ? 

 ЦІКАВІ ТА АКТУАЛЬНІ ТЕМИ 

У нас Ви НЕ зустрінете нудних текстів та застарілого вокабуляру. Ми не заставляємо 
бездумно зубрити матеріали. Ми надаємо якісні знання, і головне, завжди йдемо у ногу з 
часом. 

 ОСОБИСТИЙ ПІДХІД 

Якщо Ви обрали індивідуальний формат навчання - ми складаємо програму особисто для Вас 
,залежно від Вашого рівня та цілей. 

 ДОСВІДЧЕНІ ВИКЛАДАЧІ 

Усі викладачі нашого навчального простору мають повну вищу освіту та великий досвід 
роботи. 

 ПІДТРИМКА 24/7 

Викладачі з вами на зв’язку 24/7 та готові відповісти на всі Ваші запитання. 

 ПРАЦЮЄМО НА РЕЗУЛЬТАТ 

Якщо Ваша головна ціль – отримати результат, - тоді Вам до нас. Ми зацікавлені у результаті 
наших студентів та в їхніх подальших досягненнях у вивченні мов. 

 РОЗМОВНИЙ КЛУБ 

Для всіх студентів «Collab» діє безкоштовний ОФЛАЙН розмовний клуб «Speaking Club», що 
проводиться раз в тиждень у вечірній час. 

 БЕЗКОШТОВНА КОНСУЛЬТАЦІЯ 

Вас чекає безкоштовна консультація із засновницею школи, перед початком 
навчання. На ній ми визначаємо Ваш рівень, конкретний курс та обговорюємо всі 
деталі. 

 ІМЕННИЙ СЕРТИФІКАТ 

Після закінчення курсу Ви отримаєте іменний сертифікат  – «Collab» зі здобутим 
рівнем. 

                                                                                                                         

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     



 Сьогодні ми хочемо поділитися з Вами Топ-45 ресурсами для 
вивчення англійської безкоштовно! 

  

Вони допоможуть зрозуміти живу, актуальну мову та, врешті, заговорити 
англійською. Крім того, з ними однозначно цікаво та ефективно працювати. 

Цю колекцію онлайн ресурсів ми тестувала на базі нашого освітнього 
простору впродовж довгого часу, тому без сумніву можемо сказати, що вони є 
ефективними! 

Ці ресурси є зручними та вигідними для покращення розмовного рівня та 
збагачення словникового запасу. Та якщо Ви все ж хочете вивчити англійську 
більш досконало: орієнтуватися у граматиці, дізнатись багато лексичних 
лайфхаків, ідіом, сталих виразів та фраз, –  Вам варто звернутися безпосередньо 
у наш освітній простір! 

 

  

 САЙТИ ТА СЕРВІСИ 

1.BBC Learning English - курс складається з відео та аудіо матеріалів, до яких 
прикріплені тексти з транскрипцією.Також є розділ присвячений  роботі над 
вимовою. 

2.Real-english.com – сайт з уроками, статтями та відео. Також доступний 
російською мовою. 

3.Bussu – тут можна знайти англомовного співрозмовника. На цьому ресурсі Ви 
збільшите ваш лексичний запас. Ваші вправи перевірятиме носій мови, а Ви, у 
свою чергу – його. 

4.LinguaLeo  – цей ресурс можуть використовувати як дорослі, так і діти. З 
плюсів: величезна бібліотека відео, аудіо і текстових матеріалів, тематичні 
курси, особистий словник з озвученням та спеціальний набір тренувань: 
аудіювання, кросворди, переклад слів. 

5.List-English – на сайті Ви знайдете онлайн-словники, школи, форуми, 
перекладачі,  тести, шкільні підручники, відео уроки, ігри, YouTube-канали, 
подкасти та багато іншого. 

6.Мemrise – один з моїх улюблених та найбільш популярних сайтів! Сайт 
доступний англійською. В ході навчання тобі треба вибрати мем для кращого 
запам’ятовування слова або створити власний асоціативний образ. Потім 
потрібно виконати вправи на вибір правильної відповіді і сприйняття слова на 
слух. 

                                                                                                                                     

http://www.bbc.co.uk/learningenglish
http://real-english.com/
http://lingualeo.com/ru
http://list-english.ru/
https://www.memrise.com/


7.Lang8 – тут Ви можете опублікувати для перевірки будь-який матеріал: твір, 
запис для блогу чи домашнє завдання. Все це перевіряють носії мови, 
зареєстровані на сайті. Ну дуже корисно! 

8.TuneintoEnglish – для меломанів – вчи англійську за допомогою музики. Тут 
можна записувати тексти пісень під диктовку, співати караоке, знайти вправи 
до текстів та вгадувати, про яку пісню йдеться по діаграмах. 

9.ESLPod – жива американська англійська мова, багато подкастів, які 
охоплюють всі сфери життя, завжди присутній гумор. Лексика за рахунок 
методу подачі досить легко засвоюється і закріплюється. 

10.Myspelling – підійде, якщо ти хочеш покращити правопис. Спочатку ти 
слухаєш слово, а потім треба написати його. 

11.МanyThings – якщо готуєшся  до тестів або іспитів з англійської. Тут є розділи 
на відпрацювання вимови (американський, англійський), ідіоми, сленг та інше. 

12.ЕxamEnglish –  підійде, якщо готуєшся до міжнародного екзамену з 
англійської (IELTS, TOEFL). 

  

ВІДЕОМАТЕРІАЛИ 

1.Оroro.tv -вчи англійську за допомогою фільмів і популярних серіалів. 

2.Engvid – вивчайте мову за допомогою відеоуроків. Усі записи розділені за 
категоріями в залежності від рівня знання мови і об’єднані за тематикою. 

3.Film-english – сайт вивчення мови за допомогою короткометражок створив 
викладач англійської Кієран Донахью – лауреат низки престижних освітніх 
премій у Великобританії. 

  

КНИГИ ТА АУДІОКНИГИ 

1.Babeleo – тут можна читати книги в оригіналі з професійним перекладом. Для 
ознайомлення книги доступні безкоштовно, але для повних версій, потрібно 
оформити підписку. 

2.Loyalbooks – тут Ви знайдете більше 7000 безкоштовних аудіокниг 
англійською мовою 

                                                                                                                              

http://www.lang-8.com/
http://www.tuneintoenglish.com/
http://www.eslpod.com/website/index_new.html
http://www.myspelling.net/spelling/spelling_words.php
http://www.manythings.org/
http://www.examenglish.com/
https://ororo.tv/ru
http://www.engvid.com/english-lessons/
http://film-english.com/
http://babeleo.com/
http://www.loyalbooks.com/


3.The New York Public Library – більш ніж 1000 безкоштовних книг у різних 
форматах. 
4.University of Pennsylvania Books Page – більше мільйона безкоштовних 
ресурсів для завантаження! 

5.Englishtips.org – на цьому сайті Ви зможете  завантажити або читати онлайн 
всі підручники з англійської. 

6.Situational English – вивчай англійську через ситуації. На сайті зібрано близько 
150 статей, в яких, в залежності від контексту, вже є готові вирази і реакції. 
Дуже рекомендую! 
7.Google Books – якщо книга не захищена авторськими правами, можете її 
читати. У пошуку вкажіть ‘full preview books’ – книги з можливістю повного 
перегляду. 
8.free-ebooks.net – тут всі книги посортовані по розділах: художня, навчальна 
література, аудіокниги. 
  

YOUTUBE 

1.engVid – 10 вчителів пояснюють різні аспекти англійської: слова, вимова, 
граматика, типові помилки, бізнес англійська, підготовка до іспитів. Перевага 
каналу: гумор і “не вчительська” подача. 

2.Crown Academy Of English – уроки англійської мови від уродженця Англії для 
тих, хто в захваті від британської англійської. Він навчить вас граматиці, лексиці, 
ідеальній вимові, аудіюванню, навичкам читання, письма та пунктуації. 

3.Speak English With Misterduncan– канал першого англійця, який розпочав 
уроки англійської на YouTube. Мова містера Дункана досить розбірлива для 
того, щоб його  відео могли дивитися новачки. Наявні субтитри. 

4.JenniferESL – канал розумної, досвідченої і просто чарівної Дженіфер завжди 
готовий надати вам всі необхідні матеріали для вивчення англійської мови. 

5.GoNatural English – канал для тих, хто дуже потребує американську 
англійську. Більшість занять присвячено розмовним навичкам, щоб зробити 
ваше мовлення правильним і гармонійним. 

6.Anglo-link Канал розбитий за рівнями англійської. Уроки підійдуть і новачкам, 
і тим, хто знає англійську на середньому рівні. 
7.Sozoexchange – Ви тренуєте вимову, наслідуючи мовця.  
 

 

 

 

 

                                                                                                                                     

http://ebooks.nypl.org/
http://onlinebooks.library.upenn.edu/
http://englishtips.org/
http://situationalenglish.blogspot.ru/
http://books.google.com/
http://www.free-ebooks.net/
https://www.youtube.com/user/MinooAngloLink
http://www.youtube.com/sozoexchange/


8.CrashCourse – невеликі відео, з яких ви дізнаєтеся подробиці світової історії, 
психології, біології, літератури, економіки, фізіології, анатомії і політики. 
Завдяки такому достатку тим на каналі знайдеться кілька цікавих відео для 
кожного. 

9.Science Channel – канал для тих, хто в захваты від космосу, наукових 
досліджень і сучасних технологій. 

10.Vsauce – поведінка людини, мистецтво, культура, космос: про це та інше ви 
дізнаєтеся тут. Відзначимо, що на канал підписалися вже понад 9000000 людей. 
11.VOA Learning English –  особливість каналу – кожен урок триває 1-5 хвилин. 
Відео мають субтитри, тому канал підходить початківцям. Основний контент – 
слова та граматика. 
12.EF podEnglish  –  уроки поділені по рівнях англійської та вчать як спілкуватись 
у різних ситуаціях. 

  

INSTAGRAM 

1. English vocabulary – щодня Ви будете отримувати одне сленгове слово чи 
фразу з детальним поясненням, прикладом та перекладом на українську. І все 
це вмістилось на картинках, які, до того ж, красиво оформлені. Дуже корисний 
акаунт, який за короткий період часу допоможе відчути себе комфортно в 
англомовному середовищі. 

2. IdiomLand– без розуміння ідіом вивчення іноземної мови – неповноцінне. 
Автор цього акаунту як ніхто це розуміє. Щодня по три пости з одним сталим 
виразом: у першому пояснюється ідіома й подається приклад використання; у 
другому – малюнок, який її ілюструє; у третьому – уривок із фільму, де 
використовується та ж ідіома. 

3. Better English – британський акцент автора акаунту – це ще не все. Бен 
здобуває нових фоловерів завдяки принципу «чотири в одному»: ідіома + 
пояснення + приклад використання + відео. 

4. Enpodcast –девіз акаунту, якби такий існував, звучав би як «різноманітність». 
Тут поєднані такі методи вивчення, як прослуховування аудіозаписів, 
запам’ятовування американських та британських слів, вивчення дефініцій, 
вживання нових термінів у контексті, словом – на будь-який смак. 

 

 

                                                                                                                              

https://www.youtube.com/channel/UCKyTokYo0nK2OA-az-sDijA
https://www.youtube.com/channel/UCWxOpOr_KomHHPXmzD-YB-Q
https://instagram.com/English_vocabulary
https://instagram.com/Idiom.land/
https://instagram.com/betterenglish/
https://instagram.com/enpodcast/


5. Business English Yappi – школа бізнес-англійської та ділової англійської мови 
«Yappi» пропонує добірку бізнес-лексики з прикладами та поясненнями. 
Корисний акаунт не лише для причетних до сфери бізнесу та підприємництва, а 
й для кожного любителя цієї мови. 

6. Look fashion, learn English – поціновувачі моди та люди з почуттям 
прекрасного оцінять красиві картинки, а ще – вивчать слова та вирази, 
прикріплені до них. Чому б не поєднати прекрасне з корисним, елегантне з 
необхідним, витончене з теоретичним? 

7. HumanSofny–ось порція «живої» англійської без сухої теорії та граматичних 
правил. Це добірка коротких історій американців, точніше – жителів Нью-
Йорка. Звісно, акаунт не навчить англійської з нуля, зате чудово підійде, щоб 
поповнити вокабуляр та дізнатись більше про життя пересічних американців. 

8. English.lol:– з цим каналом Ви зможете вивчати англійську мову не лише 
швидко, а й весело. Смішні картинки та історії додадуть позитиву до базових 
методів вивчення і трохи гумору в життя. 

9. English coffee break – ще один акаунт для поповнення лексичного запасу. 
Численні приклади з перекладами російською докладно пояснюють значення 
незнайомих слів. 

10. Activate your English – Tіаго Моче – вчитель англійської з 2004 р., 
співзасновник тестів ТOEFL&IELTS. Від найпростіших слів – до найбільших 
челенджів, які трапляються на шляху до досконалого володіння англійською 
можна зустріти на сторінці його акаунту. Підійде для середніх та вищих рівнів 
володіння мовою. 

Якщо ж Ви зацікавлені у вивченні іноземних мов з “COLLAB” звертайтеся за 
реквізитами. Радо відповімо на всі Ваші запитання та надамо безкоштовну 
консультацію! 
 

Контакти: 

 

+38 (063)-565-59-35 

collab.education.space@gmail.com 

https://collab.if.ua/ 

facebook: Collab.Language.Space            
instagram: collab_if 

м.Івано-Франківськ, вул.Валова, 4 

                                                                                                                                    
           

https://instagram.com/Business_english_yappi
https://instagram.com/look_fashion_learn_english/
https://instagram.com/Humansofny
http://www.instagram.com/english.lol/
http://www.instagram.com/englishcoffeebreak/
https://www.instagram.com/activateyourenglish/
https://collab.if.ua/

