
Факультет культури і мистецтв 
Кафедра музикознавства та хорового мистецтва 

 
Дистанційна форма навчання на час карантину  

з 03.04.2020 по 24.04.2020 р. 
 

Навчальна дисципліна   Хоровий клас та практична робота з хором (пр.) 
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ  (ОП)   Середня освіта (музичне мистецтво) 
Група   КМО-21 

 
       Практичні заняття веде  Чучман В. М.      

 

Час  
проведення  
заняття 

(за 
розкладом) 

 
Тема заняття (за силабусом) 

 
Завдання 

для студентів 

Термін 
виконання 
завдання 

Допоміжні матеріали 
для дистанційного 
опрацювання  теми 

(список рекомендованої л-ри, 
елементи текстів  лекцій, матеріали 
презентації,  покликання на інтернет-
ресурси, де це розміщено, або ж 
вказівка на комунікацію через е-
пошту викладач-студенти тощо) 

Інформація про 
викладача: 

e-mail, адреса 
персональної 

сторінки на сайті 
кафедри /на 

платформі moodle 
тощо) 

Практичне 
заняття 

Самостійна 
робота 

Понеділок  
06.04.2020 

15.05 – 16.25 

Тема 6. 
Технологічні 
особливості 
відтворення 
змінної 

динаміки. 

Тема 6. 
Технологічні 
особливості 
відтворення 
змінної 

динаміки. 

У поданих нижче 
хорових творах 

виявити епізоди зі 
змінною динамікою. 
Для їх виконання 

визначити необхідний 
набір методів 

вокально-хорової 
техніки, вміти 

продемонструвати   
власним голосом, 

пояснити теоретично.  
1. J. Arcadelt «Ave Maria» 
2. З. Кодай «Veni 
Emmanuel» 

08.04.2020 

 
https://drive.google.com/open?id=
1u82k0o3AG1PK7E5xhRTc2_Q3

qIJJHz3k 
 

https://www.youtube.com/watch?
v=us4mCpNMzc0 

 
https://www.youtube.com/watch?

v=4Kmga1zqwGU 
 

vasyl.chuchman@lnu.
edu.ua 

 
https://www.facebook.
com/messages/t/23547

37847875938 
 

+38 099 3839118 
 

(комунікація 
здійснюється через 

емейл/ 
мессенджер/ 

viber). 



Середа 
08.04.2020 

13.30 – 14.50 

3. М. Вербицький 
«Достойно» 
 
4. М. Вербицький 
«Єдинородний Сине» 

13.04.2020 

https://www.youtube.com/watch?
v=P_qbq0RINCQ&t=13s 

 
https://www.youtube.com/watch?

v=DQlUzZXkA1g&t=14s 
 

Понеділок 
13.04.2020  

15.05 – 16.25 

5. І. Соневицький «Ми 
виділи світло істинне» 
 
6. С. Стельмащук 
«Скопаю я грядочку»  

15.04.2020 

https://www.youtube.com/watch?
v=PhFs2Pc2wIA&t=18s 

 
https://www.youtube.com/watch?

v=GQKj4rsXtGM 
 

Середа 
15.04.2020 

13.30 – 14.50 

7. М. Леонтович 
«Чорнушко-душко» 
 
8. Муз. О. Ортинсь-кого, 
сл. Лесі Українки 
«Колискова» 
 
9. Муз. О. Ортинсь-кого, 
сл. Лесі Україн-ки 
«Ноктюрн» 

20.04.2020 

https://www.youtube.com/watch?
v=40wTlRGwdcU&t=29s 

 
https://www.youtube.com/watch?

v=H7jvJWZJF5A 
 
 

https://www.youtube.com/watch?
v=XRi1RTY1EA0&t=27s 

 

Понеділок  
20.04.2020 

15.05 – 16.25 

10. G. Weiss and B. Thiele 
«What A Wonderful 
World» 
 
11. М. Попенко «Ой 
засвіти, місяченьку» 

22.04.2020 

https://www.youtube.com/watch?
v=A3yCcXgbKrE 

 
 
https://www.youtube.com/watch?

v=CWzrABouyeE 
 

Середа 
22.04.2020 

13.30 – 14.50 

12. А. Кушніренко «Як я 
була мала, мала» 
 
13. Ф. Колесса  
«Ой під гаєм, гаєм» 

27.04.2020 

https://www.youtube.com/watch?
v=KmWho-EXO3I 

 
https://www.youtube.com/watch?

v=9wKxmYMLSN8&t=26s 
 

Викладач  Чучман В. М.   Завідувач кафедри  Медведик Ю. Є.  
 


