
10 способов усовершенствовать английское 

произношение 

 

Произношение – один из самых сложных 

аспектов в изучении иностранного языка. И на 

первый взгляд, может показаться, что не самый 

важный. В действительности, то, насколько 

хорош ваш английский с точки зрения носителей 

языка, в большой степени зависит от того, 

говорите вы с явным акцентом или почти без 

него. Если вашу речь и вовсе трудно понять, это 

может привести к недоразумениям, к 

непониманию со стороны собеседников. Но как 

улучшить свое произношение, чтобы ваш 

разговорный английский стал таким же 

безупречным, как у носителей языка? 

 

1. Начните с основ 

Слова складываются из звуков, и пока вы не 

научитесь правильно произносить каждый звук 

английского языка, нечего и думать о том, чтобы 

улучшить свое произношение. В каждом 

хорошем словаре, в самом начале, приведено 

описание английских звуков. Не стоит 

игнорировать эту информацию, и хотя на первый 

взгляд может показаться, что данные инструкции 

слишком запутанны, вчитайтесь в них 

внимательнее. И главное, постарайтесь точно 

следовать им. Поверьте, у вас получится 

произносить английские звуки действительно 

правильно, вероятно, не сразу, но после 

некоторых тренировок, вам все удастся. Слушая 

иностранную речь, мы понимаем, как должно 

звучать каждое слово, но это еще не значит, что 

мы можем повторить его правильно.  Если вы 

изучаете английский с носителями языка, то 

получаете примеры правильного английского 

произношения, но чтобы говорить так же, нужно 

разобраться, как произносится каждый 

английский звук. 

 

2. Задайте ориентиры 

Для начала определитесь с тем, какое 

произношение следует взять за основу. 

Американцы, англичане, австралийцы и жители 

других англоязычных стран говорят на 

10 способів вдосконалити англійську 

вимову 

 

Вимова – один з найскладніших аспектів при 

вивченні іноземної мови. І на перший погляд 

може здатися, що далеко не найважливіший. 

Насправді, те, як оцінюють вашу англійську 

носії мови, суттєво залежить від того, 

говорите ви з помітним акцентом або майже 

без нього. Якщо ж вашу мову взагалі важко 

розібрати, це може призвести до прикрих 

непорозумінь. Але як покращити свою 

вимову, щоб ваша розмовна англійська стала 

такою ж бездоганною, як у носіїв мови? 

 

1. Почніть з основ 

Слова складаються зі звуків. Доки ви не 

навчитеся правильно вимовляти кожен звук 

англійської мови, немає сенсу говорити про 

те, щоб покращити вимову. Кожен якісний 

словник на самому початку містить опис 

англійських звуків. Не варто ігнорувати цю 

інформацію. І хоча може здатися, що ці 

інструкції надто заплутані, вчитайтеся в них 

уважніше. Головне - спробуйте виконати їх. 

Повірте, ви зможете вимовляти англійські 

звуки насправді правильно, ймовірно, не 

одразу, але після деяких тренувань вам це 

вдасться. Слухаючи іноземну мову, ми 

розуміємо, як має звучати слово, але це ще 

не означає, що ми можемо повторити його 

правильно. Якщо ви вивчаєте англійську з 

носіями мови, ви отримуєте приклади 

правильної англійської вимови, але щоб 

говорити так само, потрібно розібратися, як 

вимовляється кожен англійський звук. 

 

2. Встановіть орієнтири 

Для початку визначтесь із тим, яку вимову 

взяти за основу. Американці, англійці, 

австралійці і мешканці інших англомовних 

країн говорять по-різному, з різним 

акцентом. Але ж усі вони говорять 

правильно. Тож на яку вимову слід 

орієнтуватися? Ви можете взяти за основу 

будь-яку з цих вимов, скоріше за все, вам 



английском по-разному, с разным акцентом. И 

ведь все они говорят правильно. На какое 

произношение следует ориентироваться? Вы 

можете взять за основу любое из этих 

произношений, скорее всего, вам будет проще 

говорить, как американцы, нежели, как 

англичане, так же как и разобрать английскую 

речь в американском варианте обычно проще. 

Впрочем, если вы, скажем, планируете в будущем 

учиться в Англии или работать в английской 

компании, вам стоит уделить больше внимание 

изучению истинно британского произношения. 

Но понимать вы должны любое английское 

произношение.  

 

3. Учите английский с носителями языка  

И не просто учите, а постарайтесь уделить особое 

внимание произношению. Во-первых, 

внимательно слушайте своего преподавателя, и 

это принесет вам больше пользы, чем 

прослушивание аудиозаписей на английском. Во-

вторых, старайтесь говорить так же, как он, 

произносить слова, как носитель языка. Ну и 

конечно, преподаватель должен уделять 

достаточно внимания вашему произношению, 

всегда исправлять ваши ошибки. Именно поэтому 

так важно не просто общаться с друзьями и 

коллегами, которые являются носителями 

английского языка, а учить английский с 

преподавателями-носителями языка. Друзья не 

станут исправлять ваши ошибки, им не захочется 

все время расстраивать вас своими замечаниями. 

И это не входит в их обязанности, это не их 

работа – следить за вашим произношением.  

 

4. Совершенствуйте свой английский с 

носителями языка 

Говорите на английском не с вымышленными 

собеседниками, а с реальными, чем больше, тем 

лучше. Выше мы сделали акцент на общении с 

преподавателями-носителями языка и объяснили, 

почему это так важно. Но, даже учитывая, что 

другие носители языка не станут исправлять 

ваши ошибки, любая реальная разговорная 

практика полезнее для вашего произношения, 

чем прослушивание записей и простое 

буде простіше говорити, як американці, ніж, 

як англійці, так само як і зрозуміти 

американський варіант англійської мови 

зазвичай простіше. Втім, якщо ви, скажімо, 

плануєте в майбутньому навчатися в Англії 

або працювати в англійській компанії, слід 

приділити більше уваги вивченню суто 

британської вимови. Але розуміти ви маєте 

будь-яку англійську вимову.  

 

3. Вивчайте англійську з носіями 

мови 

І не просто вивчайте, а намагайтеся 

приділяти особливу увагу вимові. По-перше, 

уважно слухайте свого викладача. Це 

принесе вам більше користі, ніж 

прослуховування аудіозаписів англійською. 

По-друге, намагайтеся говорити так само, як 

він, вимовляти слова, як носій мови. Ну і 

звичайно, викладач повинен приділяти 

достатньо уваги вашій вимові, завжди 

виправляти ваші помилки. Саме тому так 

важливо не просто спілкуватися з друзями і 

колегами, які є носіями англійської мови, а 

вивчати англійську з викладачами-носіями 

мови. Друзі не будуть виправляти ваші 

помилки, їм не захочеться весь час 

засмучувати вас своїми зауваженнями. І це 

не входить до їхніх обов’язків, це не їхня 

робота – слідкувати за вашою вимовою.  

 

4. Вдосконалюйте свою англійську з 

носіями мови 

Говоріть англійською не з вигаданими 

співрозмовниками, а з реальними. І що 

більше, то краще. Ми вже акцентували увагу 

на спілкуванні з викладачами-носіями мови і 

пояснили, чому це так важливо. Але, навіть 

враховуючи, що інші носії мови не будуть 

виправляти ваші помилки, будь-яка реальна 

розмовна практика є більш корисною для 

вашої вимови, ніж прослуховування записів і 

просте вимовляння англійських слів. 

Важливо, щоб ви чули поряд із собою 

справжню англійську мову, говорили самі і 

мали змогу переконатися, чи зрозуміла ваша 



проговаривание английских слов. Важно, чтобы 

вы слышали рядом с собой настоящую 

английскую речь, говорили сами и могли  

убедиться, понятна ли собеседнику ваша речь. 

Конечно, удобно, когда он находится рядом с 

вами, сидит в кресле напротив, но это возможно 

не всегда или не часто. Однако в век 

современных технологий вы можете общаться с 

носителями языка и на расстоянии, например, 

изучать английский по скайпу, общаясь с 

друзьями или опять же с преподавателями из 

англоязычных стран. Для этого достаточно иметь 

доступ в Интернет с хорошей скоростью 

передачи данных, чтобы звук и картинка не 

тормозили.  

 

5. Не спешите 

Вы не должны говорить быстро, глотая слова и не 

обращая внимания на свое произношение. Пусть 

ваш разговорный английский будет правильным, 

говорите четко, разборчиво, это главное. Ведь, у 

разных людей разный темп речи, кто-то 

тараторит, кто-то говорит не спеша, нет ничего 

удивительного, если вы изберете для себя второй 

вариант. 

 

6.  Смотрите передачи и фильмы на 

английском 
Узнавайте мировые новости из уст американских 

ведущих, смотрите голливудские фильмы без 

перевода, постарайтесь погрузиться в 

англоязычную атмосферу, не выходя из дома. 

Пожалуй, именно новостные программы 

особенно полезны, как правило, дикторы, 

которые их ведут, обладают безупречным 

произношением, и вы можете смело повторять за 

ними, чтобы улучшить и свое произношение 

тоже.  

 

7. Не глотайте окончания слов 

Часто значение слова зависит от его окончания, 

например, множественное число 

существительных отличается от единственного 

именно окончанием. Чтобы ваш разговорный 

английский был понятен собеседникам, говорите 

четко. Многие из тех, кто изучает английский, 

вимова співрозмовнику. Звичайно, зручно, 

коли він знаходиться поряд з вами, сидить у 

кріслі навпроти, але це можливо не завжди і 

не часто. Однак в наш час високих 

технологій ви можете спілкуватися з носіями 

мови на відстані, наприклад, вивчати 

англійську по скайпу, спілкуючись з друзями 

і знов таки з викладачами з англомовних 

країн. Для цього достатньо мати доступ в 

Інтернет з досить високою швидкістю 

передачі даних, щоб звук і картинка були 

чіткими. 

 

5. Не поспішайте 

Ви не повинні говорити швидко, ковтаючи 

слова і не звертаючи уваги на свою вимову. 

Нехай ваша розмовна англійська буде 

правильною, говоріть чітко, розбірливо, адже 

це головне. Адже різні люди говорять у 

різному темпі: хтось швидко, хтось, не 

поспішаючи. Немає нічого дивного у тому, 

щоб ви обрали для себе другий варіант. 

 

6. Дивіться програми і кінофільми 

англійською 

Дізнавайтеся про світові новини з вуст 

американських ведучих, дивіться голівудські 

фільми без перекладу, спробуйте зануритися 

в англомовну атмосферу, не виходячи з 

дому. Певно, саме випуски новин особливо 

корисні у даному випадку, адже диктори, які 

читають новини, володіють бездоганною 

вимовою, і ви можете сміливо повторювати 

за ними, щоб покращити і свою вимову 

також. 

 

7. Не ковтайте закінчення слів  

В багатьох випадках значення слова 

залежить від його закінчення, наприклад, 

форма множини іменників відрізняється від 

однини саме закінченням. Щоб ваша 

розмовна англійська була зрозумілою для 

співрозмовників, говоріть чітко. Багато хто, 

вивчаючи англійську, ковтає закінчення, не 

вимовляє їх як слід, тож виникає плутанина. 

Не припускайтеся таких помилок. 



глотают окончания, не произносят их, как 

следует, отчего возникает путаница. Не 

допускайте таких ошибок.  

 

8. Уделяйте внимание похожим словам 

Когда одно слово отличается от другого только 

одним звуком, хорошее произношение играет 

особенно важную роль. И как раз на таких словах 

лучше всего тренироваться говорить правильно. 

Этот прием используют во всех учебниках 

английского для начинающих. Если вы учили 

английский в школе, то наверняка помните об 

этом. Обычно на одной картинке изображают 

милую овечку (sheep), а на соседней картинке - 

кораблик (ship), пишутся эти слова по-разному, а 

произносятся похоже. Ваш разговорный 

английский должен быть достаточно хорош для 

того, чтобы собеседник не усомнился, какое 

слово вы произнесли, какими бы похожими они 

ни были.  

 

9. Пользуйтесь звуковыми словарями и 

диктофоном 

Когда вы изучаете новые слова, пользуясь 

обычным словарем, вы можете узнать о 

произношении слов с помощью транскрипции, но 

это дает лишь теоретическое представление о 

звучании. В сети Интернет не сложно найти 

онлайн-словари и программы для компьютера и 

смартфона, которые озвучивают слова. Это 

идеальный вариант для изучения произношения 

новых слов. А чтобы понять, насколько хорошо 

вы говорите, записывайте свою речь на 

диктофон. Мы воспринимаем собственную речь 

иначе, чем речь других людей, мы просто 

слышим себя иначе. Записывая свою речь на 

диктофон, вы исправляете эту погрешность, и 

можете объективно оценить свое произношение. 

Кроме того, сравнивая более ранние записи с 

текущими записями, вы можете убедиться, 

улучшился ли ваш разговорный английский с 

течением времени. 

 

10. Учитесь вместе с друзьями 

Поддержка и понимание близких людей являются 

на самом деле важными, когда перед вами стоит 

 

8. Приділяйте увагу схожим словам 

Коли одне слово відрізняється від іншого 

лише одним звуком, гарна вимова відіграє 

особливо важливу роль. І якраз на таких 

словах краще за все тренуватися говорити 

правильно. Цей прийом використовують в 

усіх підручниках англійської мови для 

початківців. Якщо ви вивчали англійську в 

школі, то напевно пам’ятаєте про це. 

Зазвичай на одному малюнку зображають 

кумедну овечку (sheep), а на сусідньому – 

кораблик (ship). Пишуться ці слова по-

різному, а вимовляються схоже. Ваша 

розмовна англійська має бути досить гарною 

для того, щоб співрозмовник не сумнівався, 

яке слово ви вимовили, якими б схожими 

вони не були. 

 

9. Користуйтесь звуковими 

словниками і диктофоном 

Коли ви вивчаєте нові слова, користуючись 

звичайним словником, ви можете дізнатися 

про вимову слів за допомогою транскрипції, 

але це дає лише теоретичне уявлення про 

звучання. В мережі Інтернет не важко знайти 

онлайн-словники і програми для комп’ютера 

і смартфона, які озвучують слова. Це 

ідеальний варіант для вивчення вимови 

нових слів. Але щоб зрозуміти, наскільки 

добре ви говорите, записуйте свою мову на 

диктофон. Ми сприймаємо власну мову 

інакше, ніж мову інших людей, ми просто 

чуємо себе по-іншому. Записуючи свою мову 

на диктофон, ви виправляєте цю похибку, і 

можете об’єктивно оцінити власну вимову. 

Крім того, порівнюючи більш ранні записи з 

поточними, ви можете переконатися, чи 

покращилась вашу вимова з плином часу.  

 

10. Вчіться разом з друзями 

Підтримка і розуміння близьких є насправді 

важливими, коли перед вами поставлене 

непросте завдання. Вчитися разом з друзями 

цікавіше, навчання відбувається більш 

невимушено. Відшукайте в своєму оточенні 



непростая задача. Учиться вместе с друзьями 

интереснее, обучение происходит более 

непринужденно. Отыщите в своем окружении 

единомышленников, помогайте друг другу 

оценивать результаты ваших трудов. 

Самостоятельно определить, хорошо или не 

очень вы говорите на английском непросто, вы 

можете не замечать изъяны в своем 

произношении, которые будут очевидны для 

другого человека.   

 

Совершенствовать свое произношение можно и 

нужно. И на самом деле это не такая уж сложная 

задача – избавиться от акцента, по крайней мере, 

от явного акцента, который мешает воспринимать 

вас как человека, который свободно говорит на 

английском. Нет ничего невозможного в том, 

чтобы ваш разговорный английский стал таким 

же естественным, как у носителей языка.  

 

 

однодумців, допомагайте одне одному 

оцінювати результати вашої роботи. 

Самостійно визначити, добре чи не дуже ви 

говорите англійською досить складно. Ви 

можете не помічати недоліки у своїй вимові, 

які будуть очевидними для іншої людини. 

 

Вдосконалювати свою вимову можна і 

потрібно. Насправді це не таке вже складне 

завдання – позбутися акценту, принаймні, 

явного акценту, який заважає сприймати вас 

як людину, що вільно говорить англійською. 

Немає нічого неможливого в тому, щоб ваша 

розмовна англійська стала такою ж 

природньою, як у носіїв мови.  

 

  

 

 


