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ТОП 5 американських серіалів:

Friends
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Культовий серіал “Друзі” — щира комедія про 6 неймовірно 
крутих друзів. Тут розмовна Англійська, хороший гумор та 
душевні сцени.

Desperate 
"Відчайдушні домогосподарки” — життєвий серіал, який 
завойовує серця як жінок, так і чоловіків. 

*навіть мій друг, бородатий качок, з насолодою переглянув всі сезони та вивів Англій-
ську на абсолютно новий рівень!

This is us
Як знайти щастя в сучасному світі?
Серіал “Це ми” буквально міняє життя і ділить його на “ДО” 
і “ПІСЛЯ”.

Modern Family
“Сучасна сімейка” — ідеальна комедія для всієї сім’ї. Саме з 
нього я почав жити Англійською і став на самостійний 
шлях до вільної English.

How I met your mother
“Як я зустрів вашу маму” — комедійний серіал про роман-
тика з Нью Йорка, який шукає справжнє кохання у великому 
місті.



Top 5 британських серіалів:

Game of Thrones 
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«Гра престолів» — хоча події, персонажі та місця вигадані, 
історія  про нашу сучасність. Бажання влади, вбивство, 
зрада. Нічого не нагадує?

Sherloc
«Шерлок» — серіал непростий. Якщо можеш всидіти на 
одному місці понад годину та живеш по принципу «ЧО-
МУшки» — тоді тобі сюди.

Black Mirror
«Чорне Дзеркало» — кожна серія з іншим сюжетом та геро-
ями. Що їх об‘єднує — погляд в майбутнє. Цікаво дізнатися, 
що буде з тобою через декілька років?

Peace and War
«Війна та Мир» — серіал, де в 6-ти серіях розкрито те, що 
Толстой помістив  у цілих 6 томів.

Downtown 
«Аббатство Даунтон» — скандали, інтриги, розслідуван-
ня. Все як ми любимо.
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The Green Mile 
«Зелена миля» — відома містична американська драма за 
однойменним романом Стівена Кінга. Історія у фільмі 
викладається як спогад літнього чоловіка, якому вже випов-
нилося 108 років, про його роботу охоронцем у в'язниці.

Yes mank
«Завжди кажи так» — депресивний головний герой завжди і 
всім казав «ні» — наприклад, друзям, якщо вони його кудись 
кличуть. Але одного разу він вирішив відповідати згодою 
абсолютно на всі пропозиції і подивитися, куди це може 
його завести.

Home Alone
«Сам удома» — батьки забули вдома одного зі своїх числен-
них дітей. Не страшно, коли батьки йдуть в гості до сусі-
дів. Але в цій історії батьки поїхали до Парижу, а Кевін 
залишився в Америці. Один, хоч і в своєму будинку.

Groundhog day 
«День бабака» — телевізійний коментатор щороку приїж-
джає в маленьке містечко в штаті Пенсільванія на святку-
вання Дня Бабака. Але цього разу веселість ризикує зайти 
дуже далеко. Час зіграв з ним злий жарт.

The Matrix
«Матриця» — життя Томаса Андерсона розділено на дві 
частини: вдень він звичайнісінький офісний працівник, 
який отримує наганяй від начальства, а вночі перетворю-
ється на хакера на ім'я Нео, і немає місця в мережі.

ТОП 5 американських фільмів:



ТОП 5 британських фільмів:

Bohemian Rhapsody 
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«Богемна рапсодія» — група «Queen» вже давно ввійшла в 
історію рок-музики, а її лідер Фредді Меркьюрі став однією 
з найбільш впізнаваних персон ХХ століття. Цей безпереч-
но легендарний колектив кидав виклик музиці тих часів...

The Theory of Everythingk
«Теорія всього» — кожному, хто хоч трохи захоплюється 
тематикою космосу і Всесвіту загалом, знайоме ім'я Сті-
вена Хокінга. Це був 1963 рік, коли ще не великий, але вже 
вчений, він мав намір дати відповіді на найголовніші.

The King's Speech 
«Король говорить» — сюжет стрічки розповість про гер-
цога, який готується вступити на посаду британського 
короля Георга VI, батька нинішньої королеви Єлизавети II. 
Після того, як його брат відрікається від престолу, герой.

Atonement
«Спокута» — дія відбувається в Англії наприкінці 1930-х 
років. Тринадцятирічна Брайоні має багату уяву, пише 
п'єси й хоче стати письменницею.

Notting Hill 
«Ноттінг Гілл» —  гарна казочка про любов Попелюшки і 
Принца. Тільки вони помінялися місцями: екстравагантна 
кінозірка відшукала серед маленьких таун-хаузів лондон-
ського району Ноттінг власника крамнички з продажу 
путівників.



ТОП фільмів для різних рівнів 
володіння Англійською мовою:
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      Пропоную вашій увазі добірку хороших та перевірених фільмів, які варто подивитися в оригіналі для 
покращення сприймання мови на слух. 
      Для початкових рівнів рекомендую переглянути фільми, які ви вже бачили рідною мовою та пам’ятаєте 
сюжет. Хто вже на вищому рівні — навпаки! Дивіться нові фільми та збагачуйте свій словниковий запас.

     * більше фільмів та серіалів для різних рівнів Ви можете знайти на сайті English-films.co 

Початківець (А1)
•Extra («Екстра») 
•Finding Nemo («У пошуках Немо»)
•The Jungle Book («Книга Джунглів»)
•The Man Called Flintstone («Людина, яку звати Флінстоун)

Нижче середнього (А2)
•My Big Fat Greek Wedding («Моє велике грецьке весілля»)
•The Holiday («Відпочинок за обміном»)
•The Wizard of Oz («Чарівник країни Оз»)
•The Lion King («Король Лев»)
•Matilda (1996) («Матильда)
•Charlie And The Chocolate Factory («Чарлі та шоколадна фабрика»)
•Madagascar («Мадагаскар»)
•Despicable Me («Нікчемний Я»)

Середній рівень (В1)
•Raiders of the Lost Ark («Індіана Джонс: У пошуках втраченого ковчега»).
•Indiana Jones and the Temple of Doom («Індіана Джонс і Храм Долі»)
•Cast Away («Вигнанець»)
•The Lake House («Будинок біля озера»)
•The Holiday («Відпочинок за обміном»)
•La La Land («Лалаленд»)
•Marley and me («Марлі і я»)
•Groundhog Day («День бабака»)
•Harry Potter (part 1-3)
•It Takes Two («Двоє: я і моя тінь») 
•Yes man («Завжди кажи так!»)

Вище середнього (B2)
•Bohemian Rhapsody («Богемна Рапсодія»)
•The Hangover («Похмілля у Вегасі»)
•Forrest Gump («Форрест Гамп»)
•The Hunger Games («Голодні ігри»)
•500 Days of Summer («500 днів літа»).
•Home Alone («Один вдома»)
•The Social Network («Соціальна мережа»).
•Harry Potter (part 4-8)
•Green Book («Зелена Книга»)
•The Green Mile («Зелена миля»)
•The Theory of Everything («Теорія Всього»)
•The King’s Speech («Король Говорить»)
•Atonement («Спокута»)
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The Queen’s Gambit
Шість епізодів захоплюючого психологічного трилера про 
долю талановитої шахматистки.

Bridgerton 
Екранізація однойменної серії історичних любовних рома-
нів Джулії Куїн. Про життя аристократії Лондону початку 
XIX століття. 

Tiny Pretty Things 
Про непросте життя артистів балету в одній з елітних 
шкіл Чикаго.

Unorthodox 
Німецько-американський міні-серіал про 19 -річну єврейку, 
яка не щасливо живе в законному шлюбі серед ультраор-
тодоксальної громади. 

How to get away with Murder 
Про групу студентів-юристів та їх викладача, які виявля-
ються заплутаним в справу про вбивство.

ТОП 5 серіалів 2020 року:



Головні герої ненавидять свята. Вони постійно опиняються під 
час свят одні, за дитячим столом або на незручному побаченні 
всліпу, яке підготували для них родичі. Але коли ці два незнайом-
ця знайомляться на одному дуже поганому Різдві, вони уклада-
ють договір про те, щоб бути «святковими плюс один» один для 
одного на кожному торжестві протягом наступного року.

Holidate 

ТОП 5 фільмів 2020 року: 

Tenet
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У центрі сюжету — головний герой, який живе у світі міжнарод-
ного шпигунства й розвідки. Він занурюється в потік захоплюю-
чих подій і відвідує багато країн, відчуваючи на собі всі принади 
його роботи. Він постійно потрапляє в різні небезпечні ситуа-
ції разом із новоспеченими колегами.

Дія фільму розгортається в штаті Огайо між кінцем Другої 
Світової Війни та початком В'єтнамської війни, фільм слідує 
нелінійної сюжетної лінії різних стривожених людей, які страж-
дають від наслідків повоєнних травм і злочинності.

The Devil All the Time

Молода вродлива Емма свято вірить, що саме завдяки їй 
можуть поєднуватися долі людей. Вона влаштовує знайомства 
незаміжнім дівчатам, проте сама заміж виходити не планує за 
жодних обставин.

Еmmа 

Що буде, якщо розбещеного домашнього пса, який звик до клімату 
теплою Каліфорнії, перевезти до холодної та жорстокої Аляски, 
та і ще за часів "золотої лихоманки" 80-их років XIX століття? 
Саме така історія трапилася з головним героєм цього фільму. 

The Call of The Wild 

     * oберіть будь-який фільм чи серіал зі списку та перегляньте уже сьогодні. Have fun!



відеозаписами виступів TED Talks,
які постійно публікуються на сайті TED.com. Їх можна безкоштовно 
переглянути на сайті, завантажити на свій комп'ютер у HD-якості 
або підписатися на відеоподкаст. Також записи виступів доступні 
через YouTube.
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відео на YouTube
Лайфхак: якщо вам складно зрозуміти на звичайній швидкості, змі-
ніть її на 0.7. Не рекомендую використання субтитрів, так як вони є 
автогенеровані і зрідка відповідають дійсності.

музичними відеокліпами
Рекомендую завантажити додаток LyricsTraining. В ньому є можли-
вість не лише переглядати відеокліпи, але й переклалати невідомі 
слова (одразу в додатку) та практикувати їх у форматі гри.

Перегляд фільмів та серіалів ви 
можете комбінувати з:


