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Вступ

Духові оркестри здавна і  повсюди користуються популярністю 
широких верств населення.

Значною мірою лице оркестру залежить від керівника, його знань 
та вмінь. Неможливо уявити керівника оркестру, який не знає осно-
вних відомостей про інструменти, не володіє, хоча б елементарно, 
кожним із них, не знає методики навчання гри на інструменті.

Завдання курсу “Вивчення оркестрових інструментів” в училищах 
культури якраз і полягає в тому, щоб надати студентам, як майбутнім 
керівникам оркестру, ці знання та навички.

Необхідність написання даного методичного посібника викли-
кана тим, що досі не створено окремого підручника з  дисципліни  
“Вивчення оркестрових інструментів”, який би задовольняв у  пов-
ній мірі програмні вимоги з даної дисципліни в училищах культури.  
Цей методичний посібник є  спробою узагальнення і  систематизації 
основних відомостей про духові інструменти та може використовува-
тись викладачами і студентами училищ культури протягом вивчен ня 
даної дисципліни.

Під час проведення занять викладачеві не слід обмежуватись ма-
теріалом, який містить даний методичний посібник. Необхідно більш 
детально пояснювати студентам окремі теми, використовуючи наоч-
ність та враховуючи спеціальну підготовку студентів, їх творчий роз-
виток.

Протягом вивчення кожного з інструментів обов’язково висвітлю-
ються такі питання:

1. Короткі історичні відомості про інструмент.
2. Постава під час гри на інструменті.
3. Будова інструмента.
4. Теоретичні відомості про інструмент:
•	 належність до оркестрової групи;
•	 звуковидобування;
•	 стрій;



5

•	 нотація;
•	 діапазон;
•	 регістри, їх характеристика;
•	 роль в оркестрі.
5. Характерні особливості кожного з інструментів.
6. Навчально-методична література.
7. Кращі виконавці на даному інструменті.
У процесі навчання студент повинен також практично засвоїти 

кожен з  інструментів. На інструменті учень повинен вміти виконати 
мінорні та мажорні гами, арпеджіо їх тризвуку; вивчити 1–2 етюди, 
дві п’єси, нескладні оркестрові партії.




