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НАВЧАЛЬНА ПЛАТФОРМА
COMMUNICATE.IN.UA - ЦЕ...

ХТО МИ?

Наш� педагоги - спец�ал�сти в своїй галуз�, викладач� вищих

навчальних заклад�в, сертиф�кован� тренери. Не лише

теоретики, але й досв�дчен� практики, як� вм�ють навчити �

люблять свою д�яльн�сть.

. . . .  команда  профес�йних  тренер�в

ГАННА ГАВРИШ, засновниця та пров�дна тренерка



ГОЛОС



ТРИВАЛІСТЬ - 6 ЗАНЯТЬ ПО ПІВТОРИ ГОДИНИ
РОЗКЛАД: ПОНЕДІЛОК, СЕРЕДА, П'ЯТНИЦЯ З 19:00 ДО 20:30 
ВАРТІСТЬ: 2800 ГРН.

КІЛЬКІСТЬ УЧАСНИКІВ: ДО 10-ТИ 

КУРС ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОВИ "ГОЛОС_ONLINE"

ДИХАННЯ

- це основа ГОЛОСУ. Тож

учасники працюватимуть над

постановкою профес�йного

(д�афрагмального) дихання.

Оволод�ти техн�кою дихання -

це як м�н�мум - безпека для

зв'язок; а як максимум -

потужний � глибокий звук. 

ДИКЦІЯ

- це гарант�я розб�рливост�,

ч�ткост� � зрозум�лост� мовлення.  

Тож учасники працюватимуть

над налаштуванням

артикуляц�йно-дикц�йного

апарату.  

ГОЛОС

- це надпотужний �нструмент

впливу. Люди значно краще

сприймають �нформац�ю, яку

озвучує приємний, глибокий,

сильний голос. Ми будемо

в�днаходити ваш� сильн� � 

глибок� голоси. 



Програма 6-ти занять курсу:

Налаштування
д�афрагмального
дихання, Основи
застовування у
мовленн�.  

ДИХАННЯ
Налаштування 

техн�чкої частини
мовлення. Робота �з
затисками м'яз�в
обличчя. 

АРТИКУЛЯЦІЯ

Розпрацьовуємо силу,

гучн�сть та свободу
голосу. Розкриваємо
особлив�сть тембру. 

ГОЛОС
Вчимося поєднувати
чистоту мовлення,

ч�тк�сть та швидк�сть. 

СКОРОМОВКИ
В�днаходимо 

голосов� в�брац�ї,
вмикаємо 

резонування голосу.

РЕЗОНАТОРИ

Розпрацювання
дикц�йного апарату.

В�дпрацювання
складних
буквосполучень.

ДИКЦІЯ

21 3

4 5 6



ЯКІ
РЕЗУЛЬТАТИ?

communicate,in,ua

Учасники трен�нгу сформують св�й
особистий стиль мовлення

Учасники покращать як�сть мовлення

при комун�кац�ї

Участики оволод�ють голосовими
методами впливу на аудитор�ю 

Учасники знатимуть основи роботи з

м�крофоном

communicate.in.ua



communicate,in,ua

ОВОЛОДІЙТЕ СВОЇМ ГОЛОСОМ!



ТРЕНІНГ  ВЕДЕ :   ТЕТЯНА  БУРА
Старший тренер навчальної платформи communicate.in.ua, 

-диктор та ведуча українського телебачення  (Перший

Нац�ональний, Тон�с, ТРК "Глас"; 

- викладач техн�ки мови та дикторської майстерност�  у

КНУТКІТ �мен� І. К. Карпенка-Карого; 

- викладач майстерност� телеведучого у ІНТЕРШКОЛІ

 



 

БУДЕМО РАДІ
СПІВПРАЦІ!БУДЬМО НА ЗВ'ЯЗКУ!

 communicate.in.ua
093 809 07 36 


