ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
Культура мовлення

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
Навчальна дисципліна

КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ
Викладач
Анатолій ПОДОРОЖКО
Поточні завдання
для студентів
денної форми навчання
КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ
Усні практичні вправи на заняттях
в авдиторії протягом семестру
Завдання № 1
Постановка дихання. Як домогтися нижнього (діафрагмального) дихання? Вправи, тренінг
Завдання № 2
Постановка голосу. Вміння посилати звук «у маску», щоб надати йому польотності. Вправи. Розширення голосового
діапазону за допомогою гекзаметра
Завдання № 3
Правильна артикуляція як засіб мовної виразності. Вправи для розвитку активної артикуляції – для язика, губів,
щелеп
Завдання № 4
Практичні вправи для розвитку чіткої дикції: скоромовки, частомовки, «незручні» звукосполучення
Завдання № 5
Мовний такт як засіб логічно вивіреного читання текстів різноманітної тематики. Розмітка тексту на мовні такти
і виділення у кожному такті головного слова, що несе основне інформаційне навантаження
Завдання № 6
Особливості начитки інформаційних, публіцистичних, художніх, рекламних текстів.
Основні правила роботи перед мікрофоном (відстань від нього, «небезпечні» звуки,
що слід вимовляти делікатно, непомітний добір повітря і т. п.)
Оцінювання
30 балів (кожне завдання – 5 балів)
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Контрольна робота
ТЕХНІКА МОВНОГО ТАКТУ
Аудіозапис читання
інформаційного тексту
Короткий опис
Розбити на мовні такти незнайомий інформаційний текст і виразно прочитати
його, користуючись власною розміткою. При виконанні завдання необхідно
виділяти логічний наголос, уміти обирати основні слова у кожному
мовному такті й дотримуватись смислових пауз у кінці кожного такту
Вимоги
 Тривалість звучання тексту: 1–1,5 хвилини
 Виконане завдання необхідно записати на диктофон
 Формати аудіофайлу: *.mp3, *.wav
Оцінювання
Max 10 балів
Дедлайн
20.10.2021
Підсумкове
творче завдання
МОНОЛОГ
Відеосюжет, створений на основі
скоромовок і частомовок
Короткий опис
Відібрати з величезного арсеналу скоромовок і частомовок такі, що склали б невеликий сюжет. Читати цей
текст слід спочатку повільно, а потім все прискорюючи темп. Добір повітря має бути непомітним,
щоб у результаті текст прозвучав ніби одна скоромовка
Вимоги
 Тривалість звучання скоромовки: 1,5–2 хвилини
 Необхідно зробити відеозапис виконаного завдання
 Формати відео: *.mp4, *.mpeg, *.avi
Оцінювання
 Мах 60 балів (20 балів у семестрі + 40 балів за презентацію та захист на заліку) – денна форма навчання
 Max 90 балів (50 балів у семестрі + 40 балів за презентацію та захист на заліку) – заочна форма навчання
Дедлайн
05.12.2021
Натхнення та успіхів!
Радіожурналіст, актор
Анатолій ПОДОРОЖКО
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