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Abstract: The article analyzes the essence of the concepts 

“pedagogical condition of developing expressive speech of future 
teachers”, “educational technology of developing expressive speech 
of future teachers”. The author presents the technology to develop 
expressive speech of future teachers. The article gives examples of 
experimental tasks that have been used at the formative stage of the 
experiment. 
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