
 
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 8 

ТЕХНІКА МОВЛЕННЯ ОРАТОРА. СКЛАДНИКИ ТЕХНІКИ 

МОВЛЕННЯ 

Теоретичний блок 

1. Дихання. Види дихання. 



2. Голос. Властивості голосу. 

3. Дикція, орфоепія. Причини порушення орфоепічних норм у 

мовленні. 

Практичний блок 

1. Підготуйте публічні виступи на такі теми: 

 Що Ви знаєте про архітектуру рідного міста? 

 Чи знаємо ми свою національну культуру? 

 Що означає бути інтелігентною людиною? 

 Україна багата на таланти. 

2. Вимовте скоромовки й чистомовки спочатку беззвучно, а потім 

уголос, чітко артикулюючи: 

Бик тупий, тупогуб, тупогубенький бичок. У 

бика біла губа була тупа. 

Прийшов Прокіп – кипів кріп, пішов Прокіп – кипів кріп.  

Як при Прокопі кипів кріп, так і без Прокопа кипів кріп. 

Редька рідко росла на грядці, грядка рідко була в порядку. 

Надворі трава на траві дрова, не рубай дрова на траві двору. 

По шосе Сашко йшов, Машу на шосе знайшов. 

На горі Арарат рвала Варвара виноград. 

Перчив, перчив – доки не переперчив. 

Краб у рака гроші брав, раку гроші краб віддав. 

Фотограф фотоапаратом вмів добре фотографувати. 

Був собі цебер, та й переполуцеберився. 

Щедрий дощик площу полоще. 

Жваво жатка жито жне. Жатку жнець не дожене. 

Мішок на мішку – мішки в порошку. Порошок, як борошно, – від 

борошна порошно. 

Борщик у горщику, щавель у горщику. А до борщу ще й по лящу. 

Біжать стежини поміж ожини. І вже у Жені ожина в жмені. 
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