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VІІІ-ІХ. Самостійна робота до теми

 «Техніка мовлення оратора. 

Складники техніки мовлення». Виконайте практичні вправи. 

1. Повністю видихніть через рот повітря з легень. Затамуйте 

подих; намацайте пульс; відрахуйте 6 ударів і спробуйте набирати 

повітря через ніс так, аби повністю заповнити нижню частину легень 

– до діафрагми (2 удари пульсу); середню частину легенів (2 удари 

пульсу); верхню частину легенів 

– до гортані (2 удари пульсу). Знову затамуйте подих (6 ударів пульсу) і 

утримуйте повітря в собі (6 ударів пульсу). Повторіть видих. Зробіть цю 

вправу   6   разів.   При   цьому   краще   сидіти   в   розслабленій   позі.   

Чи «слухається» вас після цього дихання? Як поводить себе серце? 

Застосовуйте цю вправу тоді, коли вас охоплює нервовий стан перед 

виходом до аудиторії. 

2. Видихніть повітря так само, як у попередній вправі (через 

рот). Наберіть повітря до самої діафрагми і, видихаючи, голосно 

скажіть «А-а-а- а...» Порівняйте звучність з тою, яка була б 

притаманна звуку «А», якби ви вимовляли його, спираючи струмінь 

повітря лише на гортань. Чи помітили ви різницю? Запам'ятайте: 

оратор, як і співак, мусить звикнути говорити при опорі на діафрагму 

(поставлений голос). 

3. Перевірте за допомогою піаніно (й бажано – в присутності 

компетентної людини) діапазон свого голосу. Скільки нот ви можете 

взяти, не напружуючись? Чи не схильні ви штучно понижувати або 

підвищувати звучання голосу? Спробуйте промовити слово 

«риторика» спочатку підвищуючи, а потім понижуючи тональність 

від ноти до ноти. 

4. Виконайте кілька вправ (кожна вправа виконується 5 – 6 

разів) для розвитку артикуляції та вироблення правильної дикції. 

1. Рвучко, але й плавно відкрийте рот, опускаючи нижню 
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щелепу, і поверніть її в попереднє положення. 2. Спробуйте рухати 

нижньою щелепою вправо-вліво. 3. Висуньте вперед нижню щелепу 

та поверніть назад. 4. Спробуйте «проковтнути» свій язик, повільно 

доносячи його середину в «глибину гортані». 5. Доторкніться язиком 

(звичайно всередині рота) до лівої щоки, до правої щоки, до верхніх 

та нижніх альвеол. 6. Стуліть губи, потім розтуліть їх, знову стуліть. 

7. Розтягніть губи у посмішці якомога ширше – намагайтесь ніби 

дотягнути кінці рота до вух. 8. Складіть губи наче для поцілунку, 

поверніть їх у попереднє положення. 

5. Прослухайте записаний виголошений вами текст. Зверніть 

увагу, чи правильно ви вимовляєте звуки «р», «л», «с», «ж», «ш», 

«ч». Чи не замінюєте ви звук «і» па звук «и»? 

6. Скажіть так швидко, як тільки можете (але не порушуючи 

артикуляційних норм). 

Де оре сошка, там хліба хоч 

трошки. Чув дзвін, та не знає, 

де він. 

Козацькому роду нема переводу. 

Катерина Дем’яну не попустить 

бур’яну. Правда кривду 

переважить. 

Ні риба, ні рак, а так – неборак. 

З сильним не борись, з багатим не 

судись. Де багато пташок, там 

мало комашок. 

Не вмер Данило, та болячка 

задавила. Поможи, Боже, і 

нашим, і вашим. 

Бреше, як гребінцем чеше. 

Не засушиш насіння – посушиш 
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голову. Годувала ґава ґавенят на 

ґанку. 

Говори до гори, а гора – горою. 

Молодець проти овець, а проти молодця – вівця. 

7. Перевірте ваш звичний темп мовлення: візьміть будь-який 

текст і порахуйте з годинником у руках, скільки слів за хвилину ви 

вимовляєте. Порівняйте це з нормою (120 – 150 слів за хвилину). 

Зробіть належні висновки. 

8. Промовте, намагаючись відтворювати інтонацією 

відповідну ситуацію: 

Я голодний, як вовк. День був чудовий! Як ти міг залишити її в 

таку хвилину?! Це найгірша хвилина в моєму житті... Якби ви 

бачили його обличчя в цю мить!.. 

Запишіть та прослухайте промовлений вами текст. Відзначте недоліки 

(вимови, темпу, тембру, інтонації тощо). 


