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ИННОВАЦИЯЛЫҚ ӘДІС ТӘСІЛДЕР АРҚЫЛЫ ДАУЫСТЫ ДҦРЫС ҚОЮ
Аннотация
Осы мақаланың мақсаты дауыс бойынша егжей-тегжейлі ұсыныстар беру болып табылады.
Автордың айтуынша, оқыту үрдісі музыка зерттеумен байланысты екенін оқушы терең танымал
және басқа да элементтер іс жүзінде негізделген кешенді даярлауды кӛздейдi. Маңызды стиль
сезімі дамыту болып табылады, түрлі театр vystupleniyah.Obyazatelnym факторы студенттік қатысу
процесінде қалыптасады және ӛсірілетін авторлардың, жанрлар мен стильдердің санын барынша
үлкен, соның ішінде кең музыкалық репертуар, білу болып табылады. Ол үнемі дауыс мутация
оның мәртебесі мен мерзімін оқитын және мониторинг, ән машинаға жақын назар аудару ӛте
басынан бастап ұсынылады. Сондықтан осы шығарылымда орындаушының жеке жетілдірілуіне
арналған арнайы бағдарламаны қосу туралы шешім қабылданды. Кәсіптік оқыту проблемалары
жаңа болмайды. оң нәтижелерін анықтау мақсатында түрлі ұлт әншілер тобымен лирикалық ӛнер
«Città ди Osimo» академиясында дене шынықтыру Рим институты жүргізген ғылыми-зерттеу
тобымен «психомоторлық оқыту». Мәселе қазір авторы проблемалық ұзақ және қиын оқыту
оқытудың жеткіліксіз болып себебі оның жас суретшілер арасында жетілген орындаушылардың
болмаған жатады. авторы жемісті оқыту процесі адал қажетті нұсқауларды жүзеге асыру, олардың
білім беру сапасы үшін кейбір кім жауапты, мұғалім мен оқушының арасындағы белсенді
ынтымақтастықты талап деген қорытындыға келеді.
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ИННОВАЦИОННЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЙ ПОСТАНОВКИ ГОЛОСА
Аннотация
Цель данной статьи – представить подробные рекомендации по постановке голоса. По
мнению автора, учебный процесс подразумевает комплексное обучение, основанное на том, чтобы
ученик глубоко познавал и другие предметы, связанные с изучением музыкального искусства.
Важным является и развитие чувства стиля, формируемое и культивируемое в процессе участия
ученика в различных сценических выступлениях.Обязательным фактором является также знание
обширного музыкального репертуара, включающего возможно большее количество авторов,
жанров и стилей. Рекомендуется с самого начала уделять пристальное внимание певческому
аппарату, постоянно изучая и контролируя его состояние и период мутации голоса. Именно
поэтому было решено включить в данное издание специальную программу по физическому
совершенствованию исполнителя. Проблемы профессиональной подготовки не новы. Достаточно
привести научное исследование, проведенное Римским институтом физической культуры в
Академии Лирического Искусства «Читта ди Озимо» с группой певцов разных национальностей с
целью выявить позитивные результаты «психомоторного тренинга». Проблемой настоящего
времени автор называет отсутствие зрелых исполнителей среди молодых артистов, причиной чему
становились неадекватность преподавания, проблематичность долгого и сложного обучения.
Автор приходит к выводу, что плодотворный учебный процесс требует активного сотрудничества
между учителем и учеником, который несет определенную ответственность за качество своего
образования, добросовестно выполняя необходимые указания.
Ключевые
рекомендации.
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