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Мета курсу — засвоєння знань щодо виникнення і формування 

українського етносу, визначення його місця в етнічній картині світу; 
ознайомлення з матеріальною і духовною культурою українського етносу, його 
психологічними особливостями. 

Міжпредметні зв’язки. Дисципліна пов’язана з такими фаховими 
предметами як: «Історія України», «Історія української культури», 
«Філософія», «Історія української музики», «Історія зарубіжної музики», 
«Історія мистецтв», «Аналіз музичних творів» тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: методологічне обґрунтування музично-антропологічного 
дискурсу; відстеження стратегій реалізації різних моделей «людини 
музикуючої» впродовж магічного – містичного – етичного – естетичного етапів 
розвитку світової музичної культури; розкриття музичного тексту як іконо- чи 
інформосфери «проростання людської сутності»; освоєння механізму смислової 
добудови музичного змісту як «ритуалу» сутнісного вияву людської 
особистості на основі герменевтичного закону «відкриття – перетворення». 

Програмні результати навчання (ПРН):  
знати: предмет дослідження і предикати музичної антропології; музичну 

інтерпретологію людини як індивіда-індивідуальності особистості в містичних 
ученнях, теїстичних релігіях і діалектиці давніх та віхових культур; музично-
акустичну символіку античних енграм основних людських архетипів та її 
семантику; антропологічні причини виникнення музичної тканини і типологію 
її виробника на різних культурно-історичних етапах; антропологічні смисли 
основних музичних стилів і жанрів; антропологічні смисли сакрального 
простору інтонованої іконосфери середньовіччя; антропологічні смисли 
простору сакрального музичного мистецтва доби Ренесансу; антропологічні 
смисли афектів музично-риторичних фігур епохи бароко; антропологічні 
смисли «звукомовлення» (риторичного dispositio) передкласицистської і 
класицистської музики; антропологічні смисли двох центральних ідей музики 
романтизму – Любові і Смерті; антропологічні смисли музичного простору ХХ 
століття;  

вміти: відстежувати логіку інтонованого руху в музичному тексті і 
визначати антропологічні смисли інтонацій-ікон, -індексів, -символів; 
здійснювати духовно-моральнісний аналіз музично-антропологічного смислу; 
порівнювати і аргументувати перспективи різних моделей» людини 
музикуючої» за пропонованими аудіо- та відео-презентаціями;  

володіти: використовувати набуті знання при веденні наукових дискусій 
з питань антропології України та світу; співпрацювати з носіями різних 
історичних і культурних цінностей; створювати умови для комунікації із 
представниками наукових, громадських і релігійних організацій.  

Зміст навчальної дисципліни 
Ієрофанічна сутність музики. Спільні і відмінні риси функціонування 

homo musicus у системі люй і musica mundana. Сотеріологічний смисл появи 



тріади глас-поспівка-невма. Умови і чинники відтворення людиною 
інтонуючою відповідної гласової поспівки. Антропологічна сутність 
екфонесису. Доцільності невменої і квадратичної (лінійної) нотацій для 
освоєння традиції інтонованої молитви. 

Феноменологія музично-інтонуючої свідомості. Епістемологічна 
інтерпретація етапів становлення і розвитку музично-інтонуючої свідомості. 
Духовна і телурічна функції основних інтонем музично-інтонуючої свідомості 
homo musicus. Особливості структури музично-інтонуючої свідомості homo 
musicus на прикладі конкретного музичного тексту.  

Типологія людини музикуючої. Дихотомія стратегій ритуалу і теозису. 
Принципи церковного розспіву. Диафонія Григоріанського хоралу та 
Контрапункту.  Композиція як принцип організації звукового матеріалу. 
Антропологічний портрет homo musicus доби Високої готики. 

Еволюція композиторської практики: антропологічний смисл. 
Критерії порівняльного опису трьох «образів молитви», за преп. Симеоном 
Новим Богословом. Антропологічний смисл протиставлення канонічного 
тексту – авторському у композиціях на cantus firmus і basso continio. 
Антропологічний портрет homo musicus доби Ренесансу. Поява світських 
музично-поетичних жанрів у антропологічному вимірі. Вплив Слова на 
музичну риторику в конкретному музичному тексті. 

Музика бароко як антропологічний парадокс. Портрет людини як 
інтонуючої картезіанського типу. Наслідки функціонування барокового 
музичного тексту як омілії. Основні засоби коментування композитором 
хоралу. Інтонації-ікони, які, зазвичай, обиралися бароковим проповідником для 
озвучення емблеми Голгофської Жертви, Воскресіння. Особливості духу 
барочності як сутнісного прояву людини інтонуючої в різних хронотопах. 

Музична антропологія класицизму. Портрет homo musicus 
кантіанського типу. Музичний дискурс нової, класицистської пізнавальної 
стратегії. Антропологічна семантика розділів музично-риторичного dispositio 
конкретним прикладом. Енергетичні переходи в музично-інтонуючій 
свідомості під час висловлювання homo musicus у сонатній формі. «Логіка 
духовного переображення» людини.  

Музична антропологія романтизму. Портрет інтонуючого романтика. 
Життєсвіт. Поява інфернальної символіки в інтонованих одкровеннях 
романтика. Синестезійність музично-інтонуючої свідомості романтика. 

Музична антропологія авангардизму. Форми ескізу людини 
інтонуючого кафкіанського типу. Відмінності у характеристиці музично-
інтонуючої свідомості між представниками I-ї, II-ї і III-ї хвиль авангардизму. 
Провідна тенденцію в еволюції композиторської техніки та її анторопологічний 
смисл. Ідею створення «нового сакрального простору» і можливості її реалізації 
в добу ПОСТ. «Перспективи» машинної антропології в електронній музиці. 

 
 
Загальний обсяг навчальної дисципліни становить 4 кредити ЄКТС (120 

годин), у тому числі 60 години – це аудиторні навчальні заняття і 60 годин – це 
самостійна та індивідуальна робота студента. 


