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Зертханалық жұмыстың мазмұны
1. Көрнекті хор дирижерлары.Халық әндерін хорға лайықтаушылар,
өндеушілер. Балалар хорына үлесін қоскан композиторлар.
Көрнекті дирижерлар: А.А.Юрлов, К.Б.Птица, В.Н.Минин, Г.Струве, В.
Соколов, т.б. Қазақстанның хор өнеріне үлесін қосқан хор дирижерлары және
Басқарушылары. Хорға арналған шығармалар жазушы композиторлар:
Қ.Қуатпаев, И. Нүсіпбаев, Б. Байқадамов т. б. Халық әндерін хорға
лайықтаушы және өндеуші композиторлар.
Мәдени-ағарту салалары: мәдениет сарайы, театр,оқушылар сарайы,
жоғарғы және орта білім беретін оқу орындары, мектеп, әртүрлі қоғамдық
ұйымдар,т.б.
Дәстүрлі
жиындар,
республика
аралық
байқаулар,
конкурс,концерт, фестиваль, олимпиада,оқу бағдарламасы, тематикалық
конкурстар т.б.
2. Мәдени-ағарту салалары: театр, оқушылар сарайы, мектеп, әртүрлі
қоғамдық ұйымдар.Дәстүрлі жиындар: конкурс, фестиваль,
олимпиада,т.с.с.
3. Хорлардың түрлері. Капелланың репетуар ерекшеліктері.
Оқушылар хорын ұйымдастыру.
Академиялық хорлар, халық хорлары .Халықтық хорлардағы ұлттық
формалар. Қазақ халқының әдет-ғұрпына байланысты хор
коллективтерінің құрылу ерекшеліктері. Көркем өнерпаздар ұйымы. Оқу
саласындағы хор үжымының жұмыстары. Опера хорының ерекшеліктері.
Филармониядағы хор капелласы. Капелланың репертуар ерекшеліктері.
Балалар хор коллективіне шолу. Ән-би ансамбілдері. Көркем-өнерпаздар
үйымы.
4. Интонация, интервалдың орындалу ерекшеліктері.Строймен
жұмыс жасауда дирижердің ролі.
Строй және есту қабілеті. Хор әншілерінің гармониялық және
мелодиялық есту қабілеті жетілдіру. Алдын ала аккордтарды есту
тәсілдерін үйрету. Стройдың вокалдық элементтерімен байланысы.
Строймен жұмыс жасауда дирижердің ролі. Строймен жұмыс жасау
кезінде фортепиано (аспапты) пайдалану.
Балалар хорындағы строймен жұмыс. Ладты негізінде балалардың естуін
жетілдіру. Жұмыс кезіндегі хор жетекшісінуң таза айтуды көрсетіп баулуы.
Хор коллективінің белсенділігі арттыру. Хорда строй жасауда ән салу
ережесін пайдалану
5. Хор партитураларын құрау, дауысқа бөлу. Резонаторлар және
регистрлер.
Хор партияларының тесситуралық жағдайына байланысты ансамбльдер
(нақты және жасанды). Аккордтар. Шығарманың фактуралық құрылмына
байланысты хордағы ансамбль. Гармониялық және гомофонногармониялық құрылымдағы ансамбль.
Дыбыстың бірқалыпты болуына, жоғарғы позицияда дыбысталудың
қалыптасуына, әрбірхор топтарың дауыс диапазонының кеңсюіне, және
дауысты дыбыстар тегістігіне, принциптері.

6. Көп дауысты шығармалар. Балалардың жас ерекшеліктерін ескере
отырып топтастыру.Мутациялық кезең. Есту қабілеті.
Көп дауысты шығармалар. Операдағы көп сценалы хорлар.
Хор партитуралары. Партиялардағы хор дауыстарының орналасуы. Хор
артистерінің вокалдық қабілеті. Олардың саны.
Нота кілті мен парнтиялардың жазылуы.Хор партитураларға бөлініп
жазылу ерекшеліктері
Балалар дауыс құрылысының және физиологиялық, анатомия
ерекшеліктері. Әр топтағы балалар: мектепке дейінгі, төменгі класс
оқушылары, жас жеткіншектер (төменгі және жоғарғы клас оқушыларына)
балалар дауысына сипаттама.Әрбір топтағы дауыс қурылысы. Примарлық
зона, фальцет, балалар дауысындағы кеуде регистрі.
Мутация, алдынғы және мутациялық, мутациядан кейінгі кезең.
Қыздардың мутациялық кезендегі ерекшеліктері.
7. Камертонмен жұмыс істеу. Дем алу ерекшеліктері. Жаттығу
жасаудың мақсаты.Дауысты, дауыссыз дыбыстар.Дикция,
артикуляция.
Тесситура мен дикция. Хормен орындаудағы негізгі мақсатының бірі
тындаушыларға сөз текстін мәнерлеп жеткізу.
Жаттығу жасау, декламация, вокализация, скороговорка,(тез сөйлеу).
Орындаушының шеберлігі, сөз текстінің оймен ұштасып келуі.
Хор жаттығуларын тандай білу, принциптері: жай және күрделі
жаттығулар.
Тембрлік бояуына сәйкес әрбір хор тортарымен жеке жұмыс жасау
8. Ансамбль туралы түсінік.Балалар хорындағы ансамбльдің
ерекшеліктері. Хордағы музыкалық тіл элементтері.
Поэтикалық текст. Нюанстер.Музыкалық темптер.
Көркем образдың дәл шығуына ансамбльдің әсері.
Жеке ансамбль- партиялардың ансамблі: ритмикалық, динамикалық,
темптік, тембрлік ансамбльдер. Жалпы ансамбль-тутас хордың ансамблі.
Жеке ансамбль мен жалпы ансамбльдің байланысы.
Хор партияларының тесситуралық жағдайына байланысты ансамбльдер
(нақты және жасанды). Аккордтар. Шығарманың фактуралық құрылмына
байланысты хордағы ансамбль. Гармониялық және гомофонно-гармониялық
құрылымдағы ансамбль.
Полифониялық шығармадағы ансамбль.
Мелодиялық желісіне сай қолданылатын тәсілдер. Жеке дауыс пен хор
ансамблі. Хор мен оркестр арасындағы ансамбль.
Шығармадағы әртүрлі топтар: хор негізгі дауыс, хор мен оркестр, хор
мен аспаппен қатар болғандағы, хордың негізгі музыкалық желісін атқаратын
кезеңіндегі ансамбль ерекшеліктері.
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