
Сайти
для безкоштовного 

перегляду фільмів та серіалів 
Англійською мовою
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Ororo.tv
Сайт з можливістю дивиться фільми/серіали з субтитрами, одразу перекладати 
слова і додавати їх в словник. А ще, сайт сам підбирає вам фільми та серіали, 
враховуючи ваші вподобання. 
НЕДОЛІК : 
в безкоштовному доступі 45 хв/день (але цього, зазвичай, достатньо).

English Films
Сайт з великою бібліотекою фільмів та серіалів різних жанрів. Є можливість 
перекладати слова одразу на сайті, додавати їх у словничок та вивчати в 
контексті інших кінострічок. 

НЕДОЛІК : 
Більшість фільмів та серіалів в закритому доступі, або ж без субтитрів. Відкрити повний доступ можна за 
демократичною ціною : 220 грн/рік

НОВА   ФІШКА : 
сайт залишає посилання на телеграм канали, де можна зручно переглядати обраний фільм/серіал з телефону.

Lelang
Сайт з можливістю подвійних субтитрів. Виглядає все так: зверху — англійський 
текст, вверху - російський/іспанський/німецький (українського, на жаль, немає). 

Speechyard
Сайт з можливістю обирати сцени та після перегляду опрацьовувати слова/
фрази за допомогою цікавих вправ.

Show-English
Всі улюблені фільми, серіали, кліпи з субтитрами та вбудованим перекладачем.

FanSerials
Альтернативний сайт,  на якому можна знайти фільми/серіалу у хорошій 
якості. Він пропонує рейтинг від КиноПоиск, що полегшує процес пошуку. Саме 
тут ми переглядали серіал «Peaky Blinders» в оригіналі.

FshareTV -   доступні 26 іноземних мов 

Soap2day -  доступні 3 іноземні мови 

НОВА   ФІШКА : 
на жодному сайті немає такої кількості фільмів/серіал доступних для перегляду без обмежень.

https://ororo.tv/ru
https://english-films.co/
http://lelang.ru/
https://speechyard.com/uk/
https://show-english.com/
https://fanserials-tv.ru/
https://fsharetv.co/
https://soapgate.org/


з українськими субтитрами
Для рівнів:
•«початківець»
•«нижче середнього», якщо ви переглядаєте кінострічку вперше і ще 
не знайомі з сюжетом.
Рекомендую серіал «Extra», який ідеально підійде для рівня «Hello, my name is..».

Як правильно дивитися фільми/
серіали Англійською?
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з Англійськими субтитрами
Для рівнів:
•«нижче середнього» (якщо раніше вже переглядали рідною мовою), 
•«середній» та «вище середнього» (якщо дивитесь вперше)
Рекомендую серіали:
Desperate Housewives, Stranger Things, How I met your mom.

без субтитрів 

Good luck!

Для рівнів:
•«середній»/«вище середнього» (якщо бачили раніше)
•«продвинутого» (advanced)
Рекомендую серіали:
Friends, The Marvelous Mrs. Maisel, This is Us, Game of Thrones, Sherlock Holmes.

ПАМ’ЯТАЙТЕ:
завжди кладіть вищу планку. Краще спробувати переглянути без субтитрів і 
включити їх, в разі необхідності, ніж навпаки - одразу вирішити, що ви це не 
подужаєте.




