
АНОТАЦІЯ 
 

 

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, 

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). 
 



  

  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.  
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми 

студенти повинні досягти таких результатів 

навчання: Знати та розуміти природу, джерел та 
напрямів еволюції міжнародних відносин, 

міжнародної політики, зовнішньої політики 

держав, стану теоретичних досліджень 

міжнародних відносин та світової політики; 
критично осмислювати та аналізувати глобальні 

процеси та їх вплив на міжнародні відносини; 

визначати, оцінювати та прогнозувати політичні, 
дипломатичні, безпекові, суспільні й інші ризики у 

сфері міжнародних відносин та глобального 

розвитку; готувати аналітичні довідки, звіти та 

інші документи про стан міжнародних відносин, 
зовнішньої політики, суспільних комунікацій та 

регіональних студій; формулювати задачі 

моделювання, створювати і досліджувати моделі 
об’єктів і процесів міжнародних відносин, 

зовнішньої політики, суспільних комунікацій та 

регіональних студій; брати участь у професійні 
дискусії у сфері міжнародних відносин, 

зовнішньої політики, суспільних комунікацій та 

регіональних студій, поважати опонентів і їхню 

точки зору, доносити до фахівців та широкого 
загалу інформацію, ідеї, проблеми, рішення та 

власний досвід з фахових проблем; оцінювати 

результати власної роботи і відповідати за 
особистий професійний розвиток; проводити 

експертний аналіз політичних систем, економік, 

культурних процесів європейських,  азіатських та 
африканських країн та регіонів, їх зв’язків з 

Україною; складати комплексну експертно-

аналітичну характеристику ключових азіатських 

регіонів і гравців, визначати та прогнозувати стан 
міжнародних відносин в регіоні та політичний 

вплив Європи, Східної та Південно-Східної Азії у 

сучасному світі; застосувати сучасні інструменти 
реалізації зовнішньої політики (публічна 

дипломатія, культурна політика, актори «поза 

суверенітетом» та ін.), спрямовані на активізацію 

міжнародного співробітництва України з 
провідними азіатськими країнами та регіонами. 

 
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 навчання:  

Іспит 
Мова викладання: українська  

   

 

Попередні умови для вивчення 

дисципліни  
 

 

Історія міжнародних відносин, Історія 

української та зарубіжної культури, 

Дипломатичний протокол та етикет, 

Міжнародні відносини та світова політика, 

Країнознавство, Міжнародні організації та ін. 
 

 

 


