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Тема 3. Група мідних духових інструментів.
Характеристика особливостей мідної духової групи.
Будова інструментів, вплив натурального обертонового звукоряду на їх
конструктивні особливості, подальшу хроматизацію та уніфікацію строїв.
Звуковідтворення, техніка, емоційно-виразові особливості інструментів,
динамічні можливості, штрихи, використання в оркестрі, сучасна трактовка.
Італійське, німецьке, французьке та англійське написання назви інструментів.
Запитання.
Валторна. Труба. Тромбон. Туба.
1. Різновиди інструментів. Історичні довідки, будова інструментів.
2. Строї, діапазони, характер звучання інструментів у різних діапазонах та
регістрах, техніка гри, нюансування.
3. Навести приклади (різного характеру) використання інструментів у
симфонічній, оперній, ансамблевій та сольній літературі. Підкреслити
емоційно-виразові особливості наведених прикладів.
Саксгорни.
1. Історична довідка, будова інструментів.
2. Строї, діапазони і регістри, характер звучання інструментів у різних
регістрах, техніка гри, нюансування.
3. Галузі використання.
Вагнеровські інструменти. Огляд і характеристика, використання
Тема 4. Група ударних інструментів.
Історична довідка. Загальна класифікація ударних інструментів, характеристика
особливостей групи ударних інструментів, використання. Італійське, німецьке,
французьке, та англійське написання назв інструментів.
Запитання.
Мембранофони. Характеристика особливостей групи мембранофонів.
- Литаври. Діапазон, характер звучання, техніка гри, нюансування.
Використання в оркестрі. Навести приклади. Новітні різновиди (Рототоми).
- Барабани, їх різновиди. Відносні діапазони, характер звучання, техніка
гри, нюансування. Використання в оркестрі. Навести приклади.
Ідіофони. Характеристика особливостей групи ідіофонів.
Ідіофони дерев’яні з певною висотою та без певної висоти звуку.
- інструментарій, будова інструментів, діапазони, відносні діапазони.

- Характер звучання інструментів у різних діапазонах та регістрах, техніка
гри, нюансування.
Ідіофони металеві з певною та без певної висоти звуку.
- Інструментарій. Характеристика особливостей, техніка гри.
- Діапазони, відносні діапазони (регістрові зони), характер звучання,
нюансування.
Сучасна трактовка ударних. Використання в оркестрі та інших
виконавських складах, особливості нотографії.
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