
Геральдика і вексилологія 

 

Тип дисципліни:  

вибіркова (за вибором студентів). 

Семестр:  

шостий. 

Обсяг дисципліни:  

загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4), аудиторні години: лекції – 32, 

семінарські заняття – 32. 

Лектор:  

канд. істор. наук, доцент Смуток І.І. 

Результати навчання:  

Знання: 

 основ теоретичної геральдики; 

 історії національної геральдики; 

 історії територіальної геральдики України; 

 історії корпоративної геральдики України; 

 історії особової геральдики. 

Уміння: 

 укладати герби; 

 визначати відповідність складеного гербу геральдичним правилам; 

 ідентифікувати герб та визначати його власника. 

Здатності: 

 використовувати набуті знання та вміння для проведення історико-краєзнавчої роботи 

в школі; 

 проводити самостійне наукове дослідження з проблем історії середньовічної України і 

та презентувати його результати. 

 

Спосіб навчання:  

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

- Допоміжні історичні дисципліни 

- Історія України 

 

Зміст навчальної дисципліни:  

Предмет і завдання геральдики. Історіографія української геральдики. Теоретичні 

засади геральдики. Історія національної символіки України. Історія української земельної 

у складі Речі Посполитої, Російської та Австрійської імперій. Сучасна територіальна 

геральдика України. Історія муніципальної геральдики (міська символіка) у 16 – 20 ст.  

Муніципальна геральдика України на сучасному етапі. Історія корпоративної геральдики. 

Історія церковної геральдики. Корпоративна символіка на сучасному етапі. Історія 

особової геральдики. Вексилологія.  

 

Рекомендована література:   

1. Гречило А. Українська міська геральдика. – К., Львів: УГТ, Інститут української 

археографії та джерелознавства НАНУ, 1998. -  

2. Гречило А. Українська територіальна геральдика. – Львів: Інститут української 

археографії імені М.С. Грушевського НАН України Українське геральдичне 

товариство, 2010. – 280 с.  

3. Однороженко О. Козацька територіальна геральдика кінця XVI – XVIII ст. – Харків, 

2009. – 416 с.  



4. Однороженко О. Родова геральдика Руського королівства та Руських земель Корони 

Польськї XIV – XV ст. – Харків, 2009. – 312 с. 

5. Однороженко О. Руські, королівські, господарські та князівські печатки XIII – XVI ст. 

Харків, 2009. – 320 с. 

6. Сергійчук В. І. Національна символіка України. – К.: Веселка, 1992. – 109 с. 

 

Форми та методи навчання:  

лекції, семінарські заняття, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання:  

– поточний контроль: усні відповіді на семінарських заняттях, виконання індивідуального 

завдання. 

– підсумковий контроль: залік. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання:  

українська. 

Кафедра: 

давньої історії України та спеціальних історичних дисциплін. 

 

 

 
 


