
АННОТАЦІЯ 

 

Назва дисципліни 
 

 

Символіка країн та народів світу 

Інформація про факультети 

(навчально-наукові інститути) і 

курси навчання, студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

 

 

 

Факультет міжнародних економічних 

відносин та туристичного бізнесу  

Другий (магістерський) рівень вищої освіти, 

2 рік навчання 

Спеціальність : 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації 

та регіональні студії», 

Навчальна дисципліна призначена для 

міжнародників. Корисна країнознавцям, 

економістам, юристам, економістам-

міжнародникам і кожному допитливому 

здобувачу вищої освіти.  
 

 

Контактні дані розробників 

робочої програми навчальної 

дисципліни, науково-педагогічних 

працівників, залучених до 

викладання  

 

 

 

Доктор історичних наук, профессор кафедри 

туристичного бізнесу та країнознавства Лиман 

Сергій Іванович (61022, Харків, майдан 

Свободи, 6, північний корпус, 3 поверх, каб. 

366; тел. (057) 707-53-06. електронна адреса 

кафедри: turbiz@karazin.ua). 
 

 

Попередні умови для вивчення 

дисципліни  
 

 

Базові знання зі спеціальності «Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії»: Історія міжнародних 

відносин, Політологія, Історія України, 

Міжнародні відносини та світова політика, 

Країнознавство та ін.  
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  Опис  

Мета дисципліни:  
розглянути походження і різноманіття 

символів, їхній взаємозв'язок із суспільною 

свідомістю, релігійними віруваннями, 

світоглядом, побутовою і духовною 

культурою, взаємовплив символів і 

особистості, роль символів у процесі 

етногенезу, державотворення та в історії 

міжнародних відносин.   

 

  

Очікувані результати навчання.  

Після вивчення дисципліни студенти 

знатимуть: 

 - письмові та речові джерела символіки, 

науково обґрунтоване визначення терміну 

“символ”; 

- відмінності символу від знаку, алегорії, 

прикмет тощо, співвідношення символізму й 

історичності;  

- соціальні, політичні, релігійні, побутові та 

інші витоки символіки;  

- причини еволюції символів, схожість та 

відмінність уявлень про символи в різних 

культурах, цивілізаціях на різних етапах 

історичного розвитку; 

- роль символіки у виникненні та подальшому 

розвитку духовної культури, наукових знань, 

освіти, мистецтва, моралі, суспільно-

політичних, міжнародних відносин тощо. 

вмітимуть: 

- аналізувати вплив символів на формування 

релігійного світогляду народів та його 

подальший вплив на різні сфери суспільного 

буття; 

- відтворювати за допомогою вивчення 

символів науково обґрунтовані картини 

політичного життя суспільства на різних 

етапах його історичного поступу; 

- правильно оцінювати місце і роль символів  

у релігійних віруваннях, процесах етногенезу, 

державотворення та в міжнародних 

політичних подіях; 

- реконструювати історико-побутові 

особливості різних народів, соціальних верст 

тощо; 

- простежувати динаміку, детермінанти і 

результати розвою національної й світової 

культури, визначаючи роль культурних 

впливів та взаємовпливів. 
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Теми аудиторних занять та самостійної 

роботи  

Заплановано 15 тем, які вивчаються 

протягом 150 годин, з яких 45 годин 

аудиторних занять (30 год. – лекції, 15 год. 

– семінарські заняття) та 105 годин 

самостійної підготовки.  

Розділ 1. Вступ. Теоретичні основи 

вивчення символів. 

Тема 1. Вступ. Причини виникнення 

символів та їх класифікація (Лекцій – 2 год. 

Сем. – 1 год.). 

Тема 2.  Символіка культових, військово-

політичних та побутових жестів. Жести та 

дипломатичний протокол (Лекцій – 2 год. 

Сем. – 1 год.). 

Тема 3. Графічно-геометричні символи 

(Лекцій – 2 год. Сем. – 1 год.). 

Тема 4. Символіка знарядь праці та 

предметів побуту (Лекцій – 2 год. Сем. – 1 

год.). 

Тема 5. Символіка зброї (Лекцій – 2 год. 

Сем. – 1 год.).  

Тема 6. Колірна символіка (Лекцій – 2 год. 

Сем. – 1 год.).  

Тема 7. Символіка тварин (Лекцій – 2 год. 

Сем. – 1 год.).  

Тема 8. Символіка дерев і квітів (Лекцій – 2 

год. Сем. – 1 год). 

Розділ 2. Історичні та сучасні символи 

держав і міжнародних організацій.  

Тема 9. Історичні символи влади (Лекцій – 2 

год. Сем. – 1 год.).  

Тема 10. Державні та неофіційні символи 

провідних країн Європи (Лекцій – 2 год. 

Сем. – 1 год.).   

Тема 11. Державні та неофіційні символи 

провідних країн Америки (Лекцій – 2 год. 

Сем. – 1 год).   

Тема 12. Державні та неофіційні символи 

провідних країн Близького й Середнього 

Сходу і Африки (Лекцій – 2 год. Сем. – 1 

год.).  

Тема 13. Державні та неофіційні символи 

провідних країн Азії та АТР (Лекцій – 2 год. 

Сем. – 1 год.).   

Тема 14. Символіка міжнародних 

організацій (Лекцій – 2 год. Сем. – 1 год.).   

Тема 15. Історичні та сучасні державні 

символи України (Лекцій – 2 год. Сем. – 1 

год.). 

Методи контролю результатів 
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навчання:  

Іспит 

Мова викладання: українська  
   

 

 


