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Бєлоусова Вікторія Володимирівна
викладач

Одеський державний університет внутрішніх справ
м. Одеса, Україна

Бец Ольга Олександрівна
викладач

Одеський державний екологічний університет
м. Одеса, Україна

Куделіна Ольга Юріївна
старший викладач

Одеський державний екологічний університет
м. Одеса, Україна

ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ 
У ПОСТАНОВЦІ RP

Стратегічною метою навчання іноземної мови є формування ін-
шомовної комунікативної компетенції, яка згідно Ради Європи на 
сьогоднішній день визначається як здатність засобами мови, що ви-
вчається здійснювати мовну діяльність відповідно до цілей і ситуації 
в рамках тієї чи іншої сфери діяльності з урахуванням лінгвістичних 
і соціальних правил, яких дотримуються носії мови [1].

Мова вищого класу у Великобританії вперше отримала власну 
назву в 1869 році. Поняття Received Pronunciation (RP) було введе-
но лінгвістом А. Дж. Еллісом (A. J. Ellis), проте широке поширення 
воно отримало після того, як англійський фонетист Деніел Джоунс 
(Daniel Jones) включив його до другого видання Словника англійської 
вимови в 1924 році [2].

Received Pronunciation також відома як «Королівська англій-
ська» (Queen’s English), «Оксфордська англійська» (Oxford English) 
і «Англійська BBC» (BBC English). Більшість назв не мають під собою 
підстав: далеко не кожен випускник Оксфордського університету 
говорить з RP акцентом, а диктори телекомпанії BBC більше не зо-
бов’язані використовувати тільки його в ефірі RP [3].
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Осягнути англійську вимову — справа нелегка. На початку ми-
нулого століття голландський лінгвіст Gerard Nolst склав цілу поему 
«Хаос» на цю тему [4]. Якщо зумієте правильно прочитати кожне 
слово в цьому вірші — ви говорите англійською краще, ніж 90% носіїв 
англійської мови в світі.

У реальному житті носії англійської мови досить часто припускаються 
помилок в слововживанні і вимові. 20-томний Оксфордський словник 
англійської мови містить окремі статті для 171 476 сучасних слів і 47 156 
статей про застарілі слова. Сюди можна додати близько 9 500 похідних 
слів, включених в підстатті [5]. Але словниковий запас середньоста-
тистичного британця в середньому на десятки тисяч слів скромніший, 
а в побуті використовується ще менше слів. Ситуація, коли англієць не 
знає, як правильно прочитати по суті знайоме йому слово, не дивує нікого.

Цікаво, що сьогодні існує величезна кількість самовчителів, курсів 
і відеоуроків для всіх бажаючих отримати акцент RP. Нами скла-
дено список існуючих ресурсів, а також зроблена спроба з’ясувати, 
наскільки ефективні подібні матеріали і курси для тих, хто вивчає 
англійську мову.

1. Кращий спосіб отримати необхідний акцент і натренувати свою 
вимову для комфортного спілкування з іноземцями — це життя у мов-
ному середовищі. А вивчення англійської онлайн з носієм мови — це 
найпростіший і доступний варіант, як зануритися в англомовне сере-
довище не виходячи з дому.

2. Досить ефективним способом вивчення англійської мови є адап-
товані аудіокниги, які представлені сьогодні у великій різноманітності 
такими британськими видавництвами як Macmillan Publishers Limited, 
Oxford University Press та іншими. Дані аудіокниги спеціально роз-
роблені і адаптовані до різних рівнів володіння англійською мовою. 
Основне завдання аудіокниг –занурити учнів у світ, що вивчається. 
Їм необхідно звикнути до звучання англійських звуків, зрозуміти 
структуру англійської мови на рівні підсвідомості, що стане фунда-
ментом активного словникового і фразового запасу. Прослуховування 
аудіокниг, начитаних професійними дикторами, одночасно з читанням 
тексту, значно полегшує вивчення мови.

3. Девід Лей (David Ley), професор кафедри драми в університе-
ті Альберти, пропонує трьоххвилинний майстер-клас з постановки 
Standard English. Забезпечуючи монолог яскравими прикладами, 
письменник дає свої рекомендації про те, як повинні працювати м’язи 
обличчя для того, щоб правильно вимовляти конкретні звуки і слова [6].

4. Елісон Пітман (Alison Pitman), професійний закадровий пере-
кладач, стверджує, що її рідним акцентом є RP. Вона заявляє, що 
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компанії і бренди щодня використовують її голос, щоб просувати свої 
товари та послуги, оскільки вони потребують традиційний британський 
акцент, який викликає асоціації з такими поняттями як «класика», 
«вищий клас», «інтелект». Е. Пітман пропонує практичний матеріал, 
за допомогою якого можна навчитися говорити RP. Навчання можливе 
в двох варіантах: онлайн або завантаживши курс на свій комп’ютер. 
Результат навчання безпосередньо залежить від індивідуальних осо-
бливостей людини, від того, наскільки швидко вона сприймає матеріал, 
але на постановку RP потрібно приблизно 12 тижнів [7].

5. Інтернет- портал WikiHow пропонує інструкцію, що включає 
5 кроків по вивченню RP. По-перше, рекомендується вивчити Між-
народний фонетичний алфавіт (МФА) англійської мови, щоб зна-
ти, який звук позначає той чи інший символ і як він вимовляється. 
По-друге, учням необхідно користуватися Оксфордським словником, 
щоб використовувати транскрипцію слів і мати можливість слухати 
їх вимову. По-третє, необхідно практикувати вимову окремо взятих 
слів. По-четверте, автори статті стверджують, що потрібно слухати 
аудіоматеріали з вимовою RP, і якщо спочатку це дається не зов-
сім легко, можна звертатися за допомогою до субтитрів. І, нарешті, 
в останньому п’ятому пункті пропонується знайти носія мови, який 
розмовляє RP, щоб повчитися вимові у нього [8].

6. Онлайн курси є найбільш затребуваними в сучасному суспіль-
стві. Наприклад, сайт www.antimoon.com є самовчителем правильної 
вимови онлайн, який можна також отримати і на CD-диску.

– Learn English with Papa Teach Me — відмінний канал, на якому 
можна знайти розбір вимови кожного (!) звуку в британському 
варіанті англійської.

– Онлайн школа постановки вимови (Британський акцент, Re-
cei ved Pronunciation) — http://thesoundofenglish.org/

Якщо студент захоче здати іспит і отримати міжнародний серти-
фікат на кшталт IELTS чи TOEFL, можна вибрати собі репетитора, 
який приділить всю свою увагу прогалинам у знаннях, поставить 
правильну вимову і зруйнує мовний бар’єр. Крім того, викладач зможе 
вирішити типові приклади завдань, опрацювати необхідну лексику.

Безсумнівно, отримання необхідного акценту вимагає великих 
зусиль, старань і часу, однак при виконанні всіх рекомендацій і вправ 
результат не змусить себе довго чекати. Незважаючи на те, що різні 
ресурси вимагають різну кількість часу для навчання RP, ми вважа-
ємо, що неможливо встановити однакові терміни абсолютно для всіх, 
оскільки процес навчання залежить і від індивідуальних особливостей 
людини.
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