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вибірковий блок дисциплін : Америка в Новий та Новітній час 

КАНАДА 

 

1. Корінні народи («перші нації») в історії та сьогоденні Канади. 

2. «Скандинавський слід» в історії Канади. 

3. Нова Франція: суспільно-політичний та соціально-економічний розвиток. 

4. Британсько-французьке суперництво за територію сучасної Канади. 

5. Становлення та розвиток Британської  Північної Америки. 

6. Конституційні реформи 1840-х рр. у Канаді. 

7. Формування державних кордонів Канади та адміністративних меж її 

провінцій. 

8. Канадське суспільство на початку промислово-урбаністичної епохи. 

9. Роль іммігрантів у економічному, культурному та суспільно-політичному 

розвитку Канади. 

10. Виклики та здобутки Канади за урядів Вільяма Маккензі Кінга. 

11. Участь Канади у Першій світовій війні. 

12. Канада в роки Другої світової війни. 

13. «Ліберальна ера» в історії Канади. Епоха П’єра Трюдо. 

14. Шлях Канади до політичного самоврядування. 

15. Політика мультикультуралізму у Канаді: вироблення засад та особливості 

реалізації. 

16. Урбанізаційні процеси в Канаді, як індикатор політичних та соціально-

економічних трансформацій. 

17. Розвиток та особливості відносин Канади та США. 

18. Канада на міжнародній арені (ХХ – ХХІ ст.). 

19. Канадсько-українські відносини. 

20. Підтримка Канадою України під час російсько-української війни 2014-2023 

рр. 

 

США 

 
1. Заснування перших англійських колоній в Північній Америці. 
2. Політика Англії в північноамериканських колоніях до ост. трет XVIII ст. 
3. Війна англійських колоній за незалежність: причини, хід, наслідки. 
4. Американська конституція 1787 р. 
5. Рабство в Америці до громадянської війни 1861-1865 рр. 
6. Промисловий переворот в США. 

7. Британсько-американська війна 1812 р. 



 

8. Доктрина Монро і політика США в Латинській Америці. 

9. Відносини між США і Російською імперією у першій половині XIX ст. 

10. «Індіанське питання» в США в першій половині XIX ст. 

11. Освоєння Заходу США. 

12. Рух аболіціоністів в США в середині XIX ст. 

13. Причини і перебіг Громадянської війни в США 1861-1865 рр. 

14. Зовнішня політика США в роки Громадянської війни 1861-1865 рр. 

15. Реконструкція в США (1865-1877 рр.). 

16. Розвиток науки і культури в США в другій половині XIX ст. 

17. Економічний розвиток США в останній третині XIX ст. 

18. Залізничне будівництво в соціальній історії США. 

19. Суспільно-політичні рухи в США в останній третині XIX ст. 

20. Фермерський рух в останній третині XIX ст. 

21. Робітничий рух в США в останній третині XIX ст. 

22. Американсько-іспанська війна 1898 р. 

23. Далекосхідна політика США в останній третині XIX ст. 

24. Американо-російські відносини в останній третині XIX ст. 

25. Латиноамериканська політика США в останній третині XIX ст. 

26. Ідеологія американського експансіонізму на рубежі ХІХ-ХХ ст. 

27. Монополії в соціально-економічному житті США. 

28. Антитрестівський рух в США на початку XX ст. 

29. Робітничий і соціальний рух в США на початку XX ст. 

30. Культура США на початку XX ст. 

31. Зовнішня політика США на початку XX ст. “Доктрина відкритих дверей та 

рівних можливостей». 

32. Політика США щодо російсько-японської війни 1904-1905 років. 

33. Політика «нейтралітету» США у 1914-1917 рр. 

34. Участь США в І світовій війні. 

35. Внутрішні процеси в США в роки І світової війни. 

36. Суфражистський рух у США. 

37. Політика США щодо Радянської Росії 1918-1920 рр. 
38. Участь США на Паризькій мирній конференції. 

39. США і Версальська система. 

40. Історична пам'ять американського суспільства на початку про Першу світову 

війну. 

41. Політичні погляди Вудро Вільсона. 

42. Вашингтонська конференція 1921-1922 рр. 

43. Зовнішня політика США за адміністрації К. Куліджа (1924-1929 рр.). 

44. Американсько-радянські відносини 1920-1933 рр.  

45. Американсько-німецькі відносини 1924-1929 рр. 

46. США в період світової економічної кризи 1929-1933 рр. 
47. «Новий курс» президента Ф.Рузвельта. 

48. Історична пам'ять американського суспільства у міжвоєнний період. 

49. Відносини США і СРСР в 1933-1941 рр. 

50. Європейська політика США між Першою та Другою світовими війнами. 



 

51. Американсько-німецькі відносини 1933-1941 рр. 

52. Дипломатія США на початку Другої світової війни (1939-1941 рр.) 

53. Американо-японські відносини напередодні II світової війни. 

54. Вступ США у Другу світову війну. 

55. Соціально-економічні проблеми США в роки Другої світової війни. 

56. Війна США на Тихому океані. 

57. Дипломатія США і проблема «другого фронту». 

58. Американська політика «ленд-лізу». 

59. Авіація США в роки II світової війни. 

60. США і СРСР і роки II світової війни. 

61. Американо-британські відносини в роки Другої світової війни. 

62. Участь США у військових операціях на Європейському континенті. 

63. Дипломатія США і «німецьке питання» наприкінці Другої світової війни. 

64. Політика США в питаннях мирного врегулювання в Європі після закінчення 

другої світової війни. 

65. Історична пам'ять американського суспільства в роки Другої світової війни 
66. Політика США щодо Японії після закінчення Другої світової війні. 
67. Американсько-радянські відносини в повоєнні роки (друг.пол. 40-х – поч.50-х 

рр.) 

68. США і нові геополітичні реалії повоєнного світу (друг. пол. 40-х – поч.50- х 

рр.) 

69. Політика США щодо країн Центральної і Східної Європи після закінчення 

Другої світової війни. 

70. Внутрішньополітичний розвиток і соціальні проблеми США друг. пол. 40-х–

поч. 50-х рр. 

71. Дж. Кеннан і його доктрина «стримування» (1946-47 рр.) 

72. Реалізація США стратегії «стримування» в друг. пол. 40-х – поч. 50-х рр. 

73. «Доктрина Трумена». 

74. «План Маршалла». 

75. Створення НАТО: позиція і роль США. 

76. Історія початкового етапу ядерного озброєння США. 

77. Початковий етап ядерного змагання між СРСР і США: історичні обставини і 

геополітичні наслідки. 

78. Мемуари Дж. Кеннана, як джерело з історії радянсько-американських 

відносин. 

79. Причини, походження початок «Холодної війни» між США і СРСР. 

80. Головні напрямки зовнішньої політики США в період адміністрації 

Д. Ейзенхауера. 

81. США і Корейська війна. 

82. Радянсько-американські відносини в період адміністрації Д. Ейзенхауера 

(1952-1960). 

83. США і Сан-Франциський договір (1951). 

84. Основні підходи до зовнішньої політики адміністрації Дж.Кеннеді. 

85. Американсько-радянські відносини в період адміністрації Дж.Кеннеді. 



 

86. Карибська криза (1962 р.) і відносини між США та СРСР. 

87. Внутрішня політика адміністрації Дж. Кеннеді і програма «нових рубежів». 

88. Д. Кеннеді в радянській і пострадянській та художньо-публіцистичній 

літературі. 

89. Зовнішня політика США в період адміністрації Л. Джонсона. 

90. США і війна в Індокитаї: втягнення в конфлікт, бойові дії, політичні наслідки. 

91. Внутрішні політичні і соціально-психологічні проблеми США в 1960-і рр. 

92. М.-Л.Кінг і суспільно-політичне життя США 1960-х рр. 

93. Особливості підходу до зовнішньої політики адміністрацій Р. Ніксона і 

Дж. Форда. 

94. Радянсько-американські відносини в період адміністрацій Р. Ніксона і 

Дж.Форда. 

95. Американські і радянські концепції розрядки перш. пол. 70-х рр. 

(порівняльний аналіз). 

96. Радянська мемуарна і наукова література про зовнішню політику США перш. 

пол. 70-х рр. 

97. Політологічні концепції Г. Кіссінджера і американська зовнішня політика. 

98. Близькосхідні інтереси і політика США кінця 1960-х – перш. пол. 1970-х рр. 

99. Основні напрямки зовнішньополітичної діяльності адміністрації Дж. Картера. 

100. Радянсько-американські відносини в період адміністрації Дж. Картера. 

101. Політика захисту прав людини в зовнішньополітичному курсі США. 

102. Суспільні дискусії в США навколо зовнішньополітичних проблем в період 

адміністрації Дж. Картера. 

103. Проблема ракетно-ядерних озброєнь в радянсько-американських відносинах в 

1970-і роки. 

104. Причини і наслідки загострення суперечностей в радянсько- американських 

відносинах в кінці 1970-х рр. 

105. Суб'єктивно-особистісний вимір радянсько-американських відносин в 1970-і 

рр.: лідери і їх взаємодія в політичному процесі. 

106. "Неоконсервативна хвиля'’ кінця 1970-х – поч. 1980-х рр. і адміністрація 

Р. Рейгана. 

107. Соціально-економічна програма адміністрації Р. Рейгана і наслідки її 

реалізації. 

108. Головні концептуальні підходи адміністрації Р. Рейгана до зовнішньої 

політики. 

109. Американсько-радянські відносини в період адміністрації Р. Рейгана. 

110. Східноєвропейська політика США в період адміністрації Р. Рейгана. 

111. Американські підходи до політики щодо СРСР і його внутрішніх проблем в 

80-і рр. ХХ ст. 

112. Військово-політичні проблеми в американсько-радянських відносинах у 80- х 

рр. ХХ ст. 

113. Рональд Рейган: особа президента і її вплив на політичне життя і 

зовнішньополітичний курс країни. 

114. Історична пам'ять американського суспільства другої половини ХХ – поч. ХХІ 



 

століть. 

115. Головні зовнішньополітичні орієнтири адміністрації Дж.Буша. 

116. Позиція США з проблеми кризи і дезінтеграції СРСР. 

117. США і Кувейтська криза (1991 р.) 

118. Політика США щодо Росії в 1990-х рр. 

119. США і геополітичні наслідки розпаду СРСР. 

120. Зовнішня політика адміністрацій Б.Клінтона. 

121. США і ядерне роззброєння України. 

122. Внутрішньополітичні проблеми президентства Б.Клінтона. 

123. Концептуальні засади зовнішньої політики адміністрацій Б.Клінтона. 

124. Терористичні акти 11 вересня 2001 р. в США і американська військова 

операція проти міжнародних терористів. 

125. Вплив терактів 11 вересня 2001 року на трансформацію зовнішньої політики 

США. 

126. Афганська воєнна кампанія США в 2001-2021 роках: основні етапи та 

особливості. 

127. Іракська воєнна кампанія в 2003-2021 роках та її вплив на зовнішню політику 

США. 

128. Неоконсерватизм у зовнішній політиці США (2000-2008). 

129. Ключові засади внутрішньої та зовнішньої політики адміністрацій Дж. Буша-

молодшого. 

130. Перемога Б. Обами на виборах 2008 р. та основні напрями його внутрішньої 

та зовнішньої політики. 

131. Політика Адміністрацій Б.Обами щодо Російської Федерації. 

132. Президентські вибори 2016 року в США. 

133. Внутрішня політика адміністрації Д.Трампа. 

134. Зовнішня політика адміністрації Д.Трампа. 

135. Американський "ізоляціонізм" у зовнішній політиці Тампа (2018-2021 рр.) 

136. Політика адміністрації Трампа щодо НАТО. 

137. Політика адміністрації Трампа щодо Євросоюзу. 

138. Політика США щодо кліматичних змін. 

139. Еволюція американсько-саудівських відносин (2001-2021). 

140. Політика США щодо у країн Латинської Америки (2001-2021) 

 

ЛАТИНСЬКА АМЕРИКА ТА КАРИБСЬКИЙ БАСЕЙН 

 

1. Основні етапи, форми та методи формування іспанської колоніальної імперії 

в Західній півкулі. 

2. Суперництво європейських держав в Карибському басейні у XVII – XVIII ст. 

3. Інструменти іспанської (та португальської) колоніальної політики. 

4. Адміністративний поділ та особливості управління іспанськими 

(португальськими, британськими, французькими, голландськими) 



 

колоніальними володіннями в регіоні Латинської Америки та Карибського 

басейну. 

5. Особливості формування латиноамериканських націй (окремий регіон, 

країна). 

6. Індіанізм (індіхенізм) у сучасній Латинській Америці. 

7. Суспільний феномен латиноамериканського футболу. 

8. Соціально-історичні витоки традиційного латиноамериканського танцю 

/афрорумба, сон, сальса, самба, мистецтво капоейри тощо/ 

9. Роль католицької церкви у латиноамериканських суспільствах /окрема країна 

чи хронологічний період/. 

10. Афро-американські /традиційні культи/ в Латинській Америці. 

11. Іслам /іудаїзм, протестантизм в Латинській Америці. 

12. Лівий радикалізм в Латиснькій Америці: причини популярності, концепції та 

прояви. 

13. Війна за незалежність у французьких колоніальних володіннях наприкінці 

ХVIII – на початку ХІХ ст. 

14. Війна за незалежність в Іспанській Америці: основні етапи та рушійні сили. 

15. Панамериканізм в перш. трет. XIX ст.: внутрішні та зовнішні стимули. 

16. Міжамериканське регіональне співробітництво в другій третині XIX – перш. 

пол. XX ст., його основні форми. 

17. Організація Американських Держав: створення, принципи діяльності та 

значення. 

18. Латинська Америка в зовнішньополітичній стратегії США (кін. ХХ – поч. ХХІ 

ст.) 

19. Доктрина Монро: виникнення, зміст та вплив на зовнішню політику США в 

Латинській Америці. 

20. Латинська Америка в зовнішньополітичній стратегії США у ХХ ст. 

21. Програма президента Дж.Кеннеді "Союз заради прогресу". 

22. Форми тиску США на кубинське керівництво у 1959 - 1962 рр. 

23. Політика США щодо Куби (1963 - 1990-ті рр.). 

24. Техаської революція та Американсько-мексиканська війна 1846-1848 рр. 

25. Мексикансько-американські відносини крізь призму колективної пам’яті. 

26. Образ народного героя Зорро у світовому кінематографі. 

27. Інституційно-революційна партія: виникнення, ідеологія та роль в історії 

Мексики. «Перманентна революція». 

28. Суспільні протести в Мексиці у 1968 році: причини, ідеї, лідери. 

29. Демократизація в Мексиці в 1980-1990-і рр. Неоліберальні реформи та втрата 

Інституційно-революційною партією політичної гегемонії. 

30.    Міжнародні зусилля щодо пошуку моделі мирного врегулювання 

центральноамериканського конфлікту. 

31.  Сандіністська революція в Нікарагуа: літери та ідеї. 

32. Соціально-економічні перетворення та політичні процеси в Нікарагуа за 

правління сандіністів: досягнення та прорахунки. 

33. Куба у першій половині ХХ ст.: пошук моделі соціально-економічного 

розвитку. 



 

34. Військова диктатура Ф.Батисти на Кубі (1952-1958).  

35. Військова диктатура Ф.Батисти на Кубі у працях сучасників (контент-аналіз 

промови Ф. Кастро «Історія мене виправдає»). 

36. Партизанський рух на Кубі в 50-ті рр. XX ст., його лідери та програма (за 

матеріалами спогадів Е. (Че) Гевари «Епізоди революційної війни»). 

37. Режим Ф. Кастро на Кубі: аналіз внутрішніх чинників. 

38. Протестний (дисидентський) рух на Кубі в др. по. ХХ – на поч. ХХІ ст. 

39. Особливості кубинсько-радянських відносин. 

40. Навчання студентів, вихідців із країн Латинської Америки та Карибського 

басейну у вищих навчальних закладах СРСР. 

41. Інструменти «м’якої сили» у реалізації радянської зовнішньої політики в 

регіоні Латинської Америки та Карибського басейну. 

42. Бразилія у першій половині ХХ ст.: пошук моделі соціально-економічного 

розвитку. «Варгасизм». 

43. Правління військових у Бразилії (1964-1985).  

44. Бразилійське «економічне диво»: його внутрішні та зовнішні складові. 

45. Суспільні виступи проти диктатури військових в Бразилії.  

46. Теорія «міської герільї» Карлуса Марігелли.  

47. Причини падіння військової диктатури в Бразилії. Перехід до демократичного 

правління. 

48. Чилі у першій половині ХХ ст.: пошук моделі соціально-економічного 

розвитку. 

49. "Чилійська революція" (1970-1973 рр.). Характер соціально-економічних 

перетворень, здобутки та прорахунки. 

50. Основні риси військово-авторитарного режиму в Чилі (1973-1989). 

51. Особливості переходу Чилі до демократії у 1990-ті роки. 

52. Колективна пам’ять про злочини військової диктатури в Чилі та проблема 

покарання військових злочинців. 

53. Особливості викладання періоду військових диктатур у шкільних та 

університетських курсах історії (на прикладі окремої країни чи групи країн). 

54. Аргентина у першій половині ХХ ст.: пошук моделі соціально-економічного 

розвитку. 

55. Порівняльний аналіз правління військових диктатур у Бразилії, Аргентині та 

Чилі у 1960-х – 1980-х рр. 

56. Колективна пам’ять про правління військових диктатур у Бразилії, Аргентині 

та Чилі у 1960-х – 1980-х рр.: спільне та відмінне. 

57. Основні риси пероністського режиму в Аргентині. Доктрина хустісіалізму. 

58. Внутрішня та зовнішня політика урядів Х.Д.Перона (1946 - 1955), сутність 

ідеології «третього шляху». 

59. «Імміграційне питання» у американсько-латиноамериканських відносинах на 

початку ХХІ ст. 

60. Латинська Америка в зовнішньополітичних інтересах США (кін. ХХ – поч. 

ХХІ ст.) 

61. Американсько-кубинські відносини за адміністрації Б. Обами: шлях від 

конфронтації до порозуміння. 



 

62. Організація Американських держав та її роль у регіональних процесах кін ХХ 

– поч. ХХІ ст. 

63. Інтеграційні процеси в регіоні Латинської Америки та Карибського басейну 

наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст.: проблеми та перспективи 

64. Формати міжрегіональної співпраці ЄС та країн Латинської Америки і 

Карибського басейну. 

65. Латинська Америка в зовнішньополітичних інтересах КНР (кін. ХХ – поч. ХХІ 

ст.) 

66. Латинська Америка в зовнішньополітичних інтересах російської федерації 

(кін. ХХ – поч. ХХІ ст.) 

67. Інструменти «м’якої сили» у реалізації зовнішньополітичних інтересів 

російської федерації в Латинській Америці та Карибському басейні 

68. Типологія та специфіка протестних рухів в Південній Америці у 2019 році. 

69. «Лівий поворот» в Латинській Америці на початку ХХІ ст. 

70. Міжнародні зусилля щодо мирного врегулювання громадянського конфлікту 

у Колумбії. 

71. Політичні трансформації в Республіці Куба та пошук моделі соціально-

економічного розвитку. 

72. Пошук моделі соціально-економічного розвитку та політичні трансформації в 

Республіці Чилі після падіння військової хунти. 

73. Рухи корінних народів регіону Латинської Америки та Карибського басейну 

наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. 

74. Корупційні скандали та дискредитація «старих» політичних еліт: суспільно-

політичний вимір. 

75. Міжнародні зусилля по боротьбі із наркотрафіком та наркоторгівлею  в регіоні 

Латинської Америки та Карибського басейну. 

76. Венесуельська криза (від 2014 до  сьогодення). 

77. Роль армії в латиноамериканських суспільствах (окремий регіон чи країна). 

78. Стан та перспективи українсько-латиноамериканських відносин (політичних, 

торгівельних, науково-технічних та освітніх) 

79. Позиції держав регіону Латинської Америки та Карибського басейну щодо 

російської агресії проти України та анексії Криму. 

80. Образ (окремого латиноамериканського політика чи події) у світовому 

кінематографі. 

 

Українська діаспора в США, Канаді, країнах Латинської Америки 

 

1. Українська діаспора Канади: інтеграція у суспільно-політичне життя 

країни. 

2. Формування української діаспори в США. 

3. Взаємодія української діаспори з політикумом та вищою владою США. 

4. Українські організації у США, Канаді, країнах Латинської Америки. 

5. Етнічні українці в політиці та владі США та (або) Канади. 

6. Імміграція українців до США та Канади: передумови, обставини, 

особливості. 



 

7. Українська діаспора в Бразилії, Аргентині та інших країнах Латинської 

Америки. 

8. Етнічні українці в арміях США та Канади. 

9. Українська церква в країнах Північної та Латинської Америки. 

10. Американські художники українського походження. 

11. Внесок української діаспори у становлення мультикультуралізму в Канаді. 

12. Американські науковці та винахідники з українським корінням. 

13. Етнічні українці в історії американського та канадського спорту. 

14. Розвиток української культури та освіти в США та Канаді. 

15. Українські інститути та науково-дослідні установи в США та Канаді. 

16. Боротьба української діаспори США, Канади за незалежність України 

(1914 – 1991 рр.). 

17.  Волонтерство української діаспори в США, Канаді та країнах Латинської 

Америки для допомоги батьківщині. 

18. Роль української діаспори у становленні і розвитку двосторонніх 

американсько-українських (канадсько-українських) відносин. 

19. Підтримка історичної батьківщини українською діаспорою 

США/Канади/країн Латинської Америки під час російсько-української 

війни (2014 – 2023). 

 

Вибірковий блок «Західна Європа в Новий та Новітній час» 

 

ГЕРМАНІСТИЧНІ СТУДІЇ (СТУДІЇ ІЗ ГЕРМАНІСТИКИ) 

1. Піднесення Пруссії у XVII – XVIIІ ст. 

2. Реформи у Австрійській монархії у XVIIІ ст. 

3. Боротьба Пруссії та Австрії за першість у об’єднавчих процесах у німецьких 

землях. 

4. Отто фон Бісмарк – депутат, дипломат, імперський канцлер. 

5. Німеччина в останній третині ХІХ – початку ХХ ст.: складові, успіхи, 

6. Перша світова війна і революційна криза в Німеччині. 

7. Історична пам'ять німецького суспільства про Першу світову війну. 

8. Німецька соціал-демократія в революції 1918-1919 рр. 

9. Політична система Веймарської республіки. 

10. Політичні партії періоду Веймарської республіки (партія Центру, німецька 

демократична партія. Німецька національна народна партія та ін.) 

11. Становище і роль СДПН в політичному житті Німеччини періоду 

Веймарської республіки. 

12. Версальський мир і проблема “західної" орієнтації» у зовнішній політиці 

Німеччини. 

13. Рапалльський договір і “східна" політика Німеччини у 20-і - на початку 30-

х рр. ХХ ст. 

14. Профспілки та їхня роль в житті німецького суспільства в 20-і роки ХХ ст. 

15. Економічні наслідки Першої світової війни для Німеччини. 

16. Репараційна проблема в Німеччині в 1919-1933 рр. 

17. Соціальна політика Веймарської республіки. 



 

18. Католицька і (або протестантська) церкви в період Веймарської республіки. 

19. Німеччина в роки світової економічної кризи. 

20. Культурне життя Веймарської Німеччини. 

21. Історична пам'ять німецького суспільства у міжвоєнний період 

22. Зародження фашистського руху в Німеччині і його боротьба за владу (варто 

брати окремі складові цієї широкої теми ). 

23. Внутрішнє життя та внутрішня політика Німеччина в період фашистської 

диктатури (варто брати окремі складові цієї широкої теми). 

24. Зовнішня політика гітлерівської Німеччини (стосовно окремих країн, 

регіонів чи проблем ). 

25. Відносини фашистської Німеччини з СРСР (1933-1939). 

26. Антифашистських рух опору в Німеччині. 

27. Система репресивних органів нацистської Німеччини. 

28. «Німецьке питання» в рішеннях Кримської і Потсдамської конференцій. 

29. Історична пам'ять німецького суспільства в роки Другої світової війни 

30. Політика окупаційних органів влади США, Великої Британії та Франції у 

Німеччині. 

31. Політика (економічна, соціальна, культурно-освітня) радянської військової 

адміністрації в Німеччині. 

32. Німецьке питання в міжнародних відносинах після Другої світової війни 

(дослідження можливе по періодах: 1945-1949, 1949-1961, 1961-1975, 1975-

1990 рр.) 

33. Утворення ФРН. 

34. Політична система ФРН. 

35. Соціально-економічна політика уряду Конрада Аденауера. 

36. Внутрішня політика уряду Людвіга Ерхарда. 
37. Зовнішня політика ФРН в період правління християнських демократів 

(1949-1969). 
38. Утворення "великої коаліції” та її політика  (1966-1969 рр.) 

39. СДПН в політичному житті ФРН (дослідження можливе по періодах). 

40. Особистість В. Брандта та його політичний шлях. 

41. Внутрішня політика уряду "малої коаліції” (1969-1982). 

42. Нова "східна політика” ФРН в період правління коаліції СДПН та ВДП. 

43. Утворення партії "зелених” і її роль в суспільно-політичному житті ФРН. 

44. Внутрішня політика християнсько-ліберальної коаліції на чолі з Г. Колем. 

45. Зовнішня політика уряду Г. Коля. 

46. Відновлення державної єдності Німеччини. 

47. Здобутки та проблеми трансформації східних земель у складі об’єднаної 

Німеччини. 

48. Історична пам'ять німецького суспільства другої половини ХХ - поч. ХХІ 

століть 

49. Підсумки правління коаліційного уряду СДПН/Зелені на чолі з Г. Шредером 

(1998-2005 рр.). 

50. Основні досягнення та проблеми політики коаліційних  урядів на чолі з А. 

Меркель (за окремими напрямами політики чи складом коаліцій в 2005-2021 



 

рр.). 

51. Імміграційна політика та практика мультикультуралізму у Німеччині 

(період за вибором). 

52. Проблема імміграції в програмах та діяльності німецьких політичних партій 

(період за вибором). 

53. Система соціального захисту населення в сучасній ФРН. 

54. Етапи розвитку вищої освіти ФРН. 

55. Коаліційний (червоно-жовто-зелений) уряд О. Шольца та його політика 

щодо російсько-української війни. 

 

Німецькі поселенці (емігранти) в Україні 

1. Німецька еміграція в Україні (ХVІ - ХVІІ ст.) 

2. Німці в народницькому русі України в 70-90-х рр. XIX ст. 

3. Німецько-українські політичні, економічні та культурні відносини 20-

40-і роки XX ст. 

4. Німецька окупаційна політика і Центральна Рада. 

5. Німецька окупаційна політика на Україні в 1918 р. 

6. Політичний, економічний розвиток німецьких та менонітських поселень 

півдня України на початку 20-х рр. XX ст. 

7. Німецькі колоністи та меноніти в громадянській війні на півдні України 

(17-20-і рр. XX ст.) 

8. Економічні і культурні зв'язки Німеччини з Україною в період 

Веймарської республіки. 

9. Етнічні німці на Україні в 20-30-і роки XX ст. 

10. Голод 1930 р. на Україні та долі німецьких колоністів. 

11. Ніцше і українська література. 

12. Україна в загарбницьких планах німецького фашизму. 

13. Німецький окупаційний режим на Україні (1941-1944) 

14. Німецька окупація України в роки Другої світової війни (політика в 

галузі релігії та освіти). 

15. Церква Німеччини в роки Другої світової війни. 

16. Участь українців в русі Опору в Німеччині. 

17. Мемуари як джерело дослідження українсько-німецьких відносин. 

 

ГЕНОЦИДИ, ПРОПАГАНДА, РАСИЗМ, АНТИСЕМІТИЗМ і т д. У 

КРАЇНАХ ЄВРОПИ 



 

1. Інтеграція євреїв у європейське соціально-економічне та політичне 

життя на початку ХХ століття 

2. Інтеграція євреїв у європейське соціально-економічне та політичне 

життя в умовах формування національних держав після 1918 року 

3. Антисемітська пропаганда в країнах Західної Європи в першій половині 

ХХ століття 

4. Геноциди в країнах Європи впродовж ХХ століття 

5. Інтеграція євреїв у європейське соціально-економічне та політичне 

життя після Другої світової війни 

 

БРИТАНІСТИКА 

1. Соціально-економічний і політичний розвиток Англії напередодні революції 

ХУІІ ст. 

2. Пуританізм як ідеологія Англійської революції ХVII ст. 

3. Партія індепендентів в період Англійської революції ХVII ст. 

4. Причини, характер, особливості та історичне значення Англійської революції 

ХVII ст. 

5. Перша та друга громадянські війни в період Англійської революції XVII ст. 

6. Левеллери періоду Англійської революції XVII ст. 

7. Джон Лільберн як лідер та ідеолог руху левеллерів під час Англійської 

революції XVII ст. 

8. Англія в період індепендентської республіки (1649-1653 рр.) 

9. Рух диггерів періоду Англійської революції. 

10. Джерард Уінстенлі – лідер та ідеолог дигерів періоду Англійської революції. 

11. Суперництво європейських держав в Карибському басейні та утворення 

перших англійських колоніальних володінь. 

12. Англія в період протекторату (1653-1659 рр.) 

13. Реставрація Стюартів в Англії (1660-1688 рр.) 

14. Встановлення режиму конституційної монархії в Англії (1688-1689 рр.). 

15. О.Кромвель – людина і політик. 

16. Вільгельм ІІІ Оранський – людина, політик, дипломат. 

17. «Шотландський фактор» у британській історії XVII ст. 

18. Англійська історія XVII ст. у мемуарній літературі та щоденникових записах. 

19. Промислова революція в Англії: її історія, етапи, значення. 

20. Соціально-економічний і політичний розвиток Північно-Американських 

колоній Англії напередодні війни за незалежність. 

21. Війна Північно-Американських колоній Англії за незалежність: її причини, 

характер, особливості, рушійні сили, політичні партії, підсумки. 

22. Інститут монархії у британській історії XVIII ст. 

23. «Колективний портрет» британського парламенту другої половини XVIII ст. 

24. Становлення партійно-політичного управління Великої Британії. 

25. Унія із Шотландією та її суспільно-правове значення. 

26. Унія із Ірландією та її правове значення. 



 

27. Парламентська реформа 1832 р. в Англії та її значення. 

28. Передумови і початок чартистського руху, його соціальна основа та історичне 

значення. 

29. Програма і тактика чартистів. 

30. Діячі чартистського руху та їх суспільно-політичні погляди. 

31. Ірландський національний визвольний рух в перш. пол. XIX ст. 

32. Велика Британія в період промислового піднесення (50-60-і рр. XIX). 

33. Тред-юніонізм, його соціальна база та ідеологія. 

34. Рух за нову виборчу реформу в Англії другої пол. XIX ст. 

35. Особливості економічного розвитку Англії друг. пол. XIX ст. 

36. Робітничий рух у Великій Британії в 70-90-х рр. XIX ст. 

37. Ліберали і консерватори в другій половині XIX ст. 

38. Британсько-німецькі суперечності наприкінці XIX ст. 

39. Англо-бурська війна 1899-1902 рр. 

40. Британсько -французька Антанта 1904 р. 

41. Британсько -російська угода 1907 р. 

42. Британсько-німецькі суперечності напередодні Першої світової війни. 

43. Утворення Лейбористської партії Великобританії. 

44. Освіта та виховання британських дівчат у ХІХ ст. 

45. Історія Великої Британії ХІХ ст. у художній літературі. 

46. Історія Великої Британії ХІХ ст. у світовому кінематографі. 

47. Історія Великої Британії ХІХ ст. у карикатурах. 

48. Становлення британської політичної преси. 

49. Зображальні джерела з історії Великої Британії ХІХ ст. 

50. Культура Великої Британії в першій половині XIX ст. 

51.  Д. Ллойд Джордж- людина та політик. 

52. Перебудова економіки Великої Британії на військові рейки в роки Першої 

світової війни. 

53. Мобілізація військових та трудових ресурсів Великої Британії в роки Першої 

світової війни. 

54. Наслідки І світової війни для Великої Британії. 

55. Велика Британія на початку 1920-х рр.  

56. Перший лейбористський уряд Великої Британії. 

57. Британсько-німецькі відносини 20-х років XX ст. 

58. Британсько-французькі відносини 20-х рр. XX ст. 

59. Ірландія в 20-ті рр. XX ст. 

60. Велика Британія в роки Світової економічної кризи. 

61. Фашистський рух у Великої Британії в 20-і роки XX ст. 

62. «Британський союз фашистів» О. Мослі у 30-х рр. XX ст. 

63. «Національний уряд» Великої Британії: історія створення та діяльність. 

64. Британсько-німецькі відносини у 1933-1939 рр. 

65. Мюнхенська змова і Велика Британія. 

66. «Битва за Англію» та Операція «Морський лев». 

67. У. Черлілль – людина та політик. 



 

68. Участь Великої Британії в бойових діях 1941-1942 рр. 

69. Участь Великої Британії в бойових діях 1943 р. 

70. Участь Великої Британія в бойових діях 1944-1945 рр. 

71. Участь Великої Британії в міжнародних антифашистських конференціях 

(Тегеран. Ялта. Потсдам). 

72. Колоніальна політика Великої Британії в Південній Азії (на прикладі Індії) в 

повоєнні роки. 

73. Колоніальна політика Великої Британії в Південно-Східній Азії (на прикладі 

Малайї). 

74. Британсько-китайські відносини в повоєнні роки. 
75. Політика Великої Британії в Палестині в повоєнні роки та створення держави 

Ізраїль. 
76. Політика Великої Британії в Південній Африці в повоєнні роки. 

77. Політика Великої Британії в Західній Африці в повоєнні роки. 

78. «Фолклендська війна». 

79. Внутрішня та зовнішня політика М. Тетчер. 

80. Маргарет Тетчер – людина та політик. 

81. Британсько-американські відносини в повоєнні роки та феномен «особливих 

відносин». 

82. Відносини Великої Британії та ФРН. 

83. Британсько-радянські відносини в др. пол. ХХ ст. 

84. Британсько-французькі відносини в др. пол. ХХ ст. 

85. Участь Великої Британії в ЄАВТ. 

86. Велика Британія і «Спільний ринок». 

87. Зустріч М. Тетчер із українськими парламентаріями під час її візиту до 

Радянського Союзу влітку 1990 року. 

88. Переговорний процес щодо британських гарантій безпеки Україні у зв’язку із 

ядерним роззброєнням. 

89. Питання Гібралтару у британсько-іспанських відносинах /в історичній 

ретроспективі/. 

90. «Ольстерське питання» в британсько-ірландських відносинах. 

91. Феномен популярності британських лейбористів у ХХ ст. 

92. Інститут британської монархії у ХХ ст. – на поч. ХХІ ст. 

93. Британсько-українські відносини (за окремими періодами чи за формами 

співробітництва). 

94. Історична пам’ять британського суспільства про події Першої та Другої 

світових воєн. 

95. Імміграційна політика та практика мультикультуралізму у Великій Британії 

(період за вибором). 

96. Проблема імміграції в програмах та діяльності британських політичних партій 

(період за вибором).  

97. БРЕКЗІТ. 

98. Референдум у Шотландії щодо  виходу із Об’єднаного Королівства. 

99. Військова та міжнародно-дипломатична підтримка Великої Британії України 



 

в протистоянні військовій агресії з боку РФ. 

100. Організація тимчасового перебування українських біженців у Великій 

Британії у зв’язку із російською збройною агресією проти України. 

101. Організація тимчасового перебування українських біженців в Ірландії у 

зв’язку із російською збройною агресією проти України.  

102. Історія Великої Британії (ключові фігури чи події) у світовому кінематографі. 

 

 

СТУДІЇ З ІСТОРІЇ ФРАНЦІЇ 

1. Французький абсолютизм за Людовика ХІV. 

2. Суспільно-політичні погляди Ф.Вольтера. 

3. Соціальні та ідейні джерела французького Просвітництва. 

4. Французький матеріалізм ХVШ ст. Д.Дідро і Енциклопедія. 

5. Ш.Монтеск'є – критик феодально-абсолютистського суспільства. 

6. Ж.Ж.Руссо та його теорія суспільного договору. 

7. Культура в роки Французької революції ХVШ ст.: живопис, графіка, 

поезія та драматургія. 

8. Політичні портрети діячів французької революції кінця ХVШ. 

9. Ж.Марат. Ж.Дантон, М.Робесп’єр. 

10. Якобінський клуб в роки  Французької революції кінця ХVШ. 

11. Зовнішня політика Директорії. 

12. Ж.де Лафайєт – герой Старого та Нового світу. 

13. Якобінська республіка. 

14. Франція в період Консульства і Імперії. 

15. Характер, мета і наслідки наполеонівських війн. 

16. Шарль-Моріс Талейран – партіарх французької дипломатії. 

17. Наполеон – людина, політик, полководець. 

18. Зовнішня політика Франції і наполеонівські війни. 

19. Франція в роки Реставрації та Липневої монархії. 

20. Соціалістичні ідеї: Л.Блан. О.Бланкі, Е.Кабе. 

21. Революція 1848-1849 рр. у Франції. 

22. Франція в роки Другої імперії. 

23. Політичні системи А.Сен-Сімона, Ш.Фур’є, Р.Оуена.  

24. Радикальна партія в історії Франції. 

25. Ж.Клемансо – політичний діяч Франції. 

26. Політичні партії в роки ІІІ Республіки. 

27. Французький Іноземний Легоін як інструмент зовнішньої 

(колоніальної) політики Франції. 

28. Внутрішньополітичний розвиток Франції у 80-90-і роки XIX ст. 

29. Зовнішня політика Франції після Французько-німецької війни. 

30. Франція наприкінці XIX – початку XX ст. (за окремими напрямками). 

31. Французько-німецькі відносини 1904-1914 рр. 

32. Франція напередодні Першої світової війни. 

33. Буланжиський рух, його причини, характер та наслідки. 



 

34. Франція в роки Першої світової війни. 

35. Утворення уряду Народного фронту. 

36. Франція в 20-30-і роки XX ст. 

37. Франція в роки Другої світової війни. 

38. Рух опору у Франції в роки Другої світової війни. 

39. Українці у русі Опору під час Другої світової війни. 

40. Ш. де Голль і його роль в історії Франції. 

41. Внутрішня та зовнішня політика П'ятої республіки. 
42. Політичні портрети: Ж.Помпіду; В.Жескар д'Естена; Ф.Міттеран. 

43. Політика Франції на африканському континенті (період чи субрегіон за 

вибором). 

44. Проблема імміграції в програмах та діяльності французьких 

політичних партій (період за вибором). 

45. Політика мультикультуралізму та проблема асиміляції мігрантів у 

сучасній Франції (період за вибором). 

46. Українсько-французькі відносини (за періодами чи за формами 

співробітництва) 

47. Військова та міжнародно-дипломатична підтримка Францією України в 

протистоянні військовій агресії з боку РФ. 

48. Організація тимчасового перебування українських біженців у Франції у 

зв’язку із російською збройною агресією проти України. 

49. Історія Франції (ключові фігури чи події) у світовому кінематографі 

(приміром, Французький іноземний Легіон). 

50. Французький кінематограф ХХ – початку ХХІ ст. (жанр чи період за 

вибором). 

 

ІБЕРІЙСЬКІ СТУДІЇ  

 

1. Іспансько-британське суперництво в Карибському басейні у XVII – XVIII ст. 

2. Боротьба із піратством в Карибському басейні. 

3. Війна за іспанську спадщину. 

4. ХІХ століття – доба іспанських революцій. 

5. Визвольна війна іспанців проти французького поневолення на поч. ХІХ ст. 

6. Втрата Іспанією колоніальних володінь в Америці у ХІХ – на поч. ХХ ст. 

7. Питання щодо скасування рабства в іспанських володіннях в Америці в ХІХ 

ст. 

8. Історична тема у творчості Ф.Гойя. 

9. Колоніальна тема в іспанській (португальській) літературі. 

10. Колоніальна тема в іспанському (португальському чи світовому) 

кінематографі. 

11. Іспанський Легіон: створення та діяльність. 

12. Генеза іспанського фашизму (1931-1936 рр.).  

13. Постать Ф. Франко в іспанській історії. 

14. Громадянська війна в Іспанії. 

15. Вивезення іспанських дітей до СРСР в роки Громадянської війни та 



 

розміщення їх у виховних закладах.) 

16. Участь вихідців із України в Громадянській війні в Іспанії. 

17. Авторитарний режим Ф. Франко в Іспанії. 

18. Історична пам’ять про Громадянську війну /авторитарний режим Ф. Франко/. 

19. Авторитарний режим А. Салазара в Португалії. 

20. «Революція гвоздик». 

21. Інститут іспанської монархії у ХХ – на поч. ХХІ ст. 

22. Основні напрямки зовнішньої політики Іспанії наприкінці ХХ – на поч. ХХІ 

ст. 

23. Ібероамериканські конференції. 

24. Питання Гібралтару в іспансько-британських відносинах. 

25. Імміграційна політика та практика мультикультуралізму в Іспанії (період за 

вибором). 

26. Проблема імміграції в програмах та діяльності іспанських політичних партій 

(період за вибором). 

27. Українсько-іспанські (португальські) відносини (за періодами чи за формами 

співробітництва) 

28. Військова та міжнародно-дипломатична підтримка Іспанією (Португалією) 

України в протистоянні військовій агресії з боку РФ. 

29. Організація тимчасового перебування українських біженців в Іспанії 

(Португалії) у зв’язку із російською збройною агресією проти України. 

30. Історія Іспанії (Португалії) /ключові фігури чи події/ у світовому 

кінематографі. 

 

 

УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА В КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ 

1. Українські інститути та науково-дослідні установи в країнах Заходу. 

2. Боротьба української діаспори Великої Британії за незалежність України 

(1914 – 1991 рр.). 

3. Волонтерство української діаспори в країнах Заходу для допомоги 

батьківщині. 

4. Роль української діаспори у становленні і розвитку двосторонніх /країна/-

українських відносин. 

5. Підтримка історичної батьківщини українською діаспорою країн Заходу під 

час російсько-української війни. 

 

 

ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА 

 

1. Міжнародно-політична ситуація в Європі напередодні Другої світової війни. 

2. Підготовка Німеччини до Другої світової війни. 

3. Британсько-німецькі відносини 1933-1939 рр. 

4. Французько-німецькі відносини 1933-1939 рр. 

5. Відносини США та Німеччини в 1933-1939 рр. 

6. Гітлер і Муссоліні – однодумці чи суперники? 



 

7. Німецько-японські відносини напередодні та на початку Другої світової 

війни. 

8. Німецько-радянські відносини напередодні Другої світової війни. 

9. Німецько-польська війна 1939 р. 

10. «Дивна війна». 

11. Створення антигітлерівської коаліції і політика її учасників. 

12. Британсько-американські відносини в 1939-1941 рр. 

13. Британсько -американські відносини в 1941-1945 рр. 

14. Канада і створення «Атлантичного трикутника». 

15. Африка в Другій світовій війні. 

16. Війна на Тихому океані (1941-1945 рр.) 

17. Участь Бразилії та Мексики в Другій світовій війні. 

18. Формування простору колективної безпеки в Західній півкулі напередодні та 

в період Другої світової війни. 

19. Наради міністрів закордонних справ країн Західної півкулі в роки Другої 

світової війни та їх рішення. 

 

 

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ ТА МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ (СОЮЗИ, 

ЛІГИ) 

 

1. Французько-німецька війна 1870-1871 рр. і її вплив на ситуацію в Європі. 

2. «Союз трьох імператорів». 

3. Бісмарк і французько-німецька «воєнна тривога» 1875 р. 

4. Наслідки російсько-турецької війни 1877-1878 рр. для міжнародних відносин 

в Європі. 

5. Створення Австрійсько-німецького і Троїстого союзу. 

6. Колоніальна політика Великої Британії в останній третині XIX ст. (Африка, 

Близький і Середній Схід). 

7. Колоніальна політика Франції в останній третині XIX ст. (Африка, Далекий 

Схід). 

8. Колоніальна політика Німеччини в 80-90-і рр. ХІХ ст. 

9. Колоніальні суперечності в останній третині XIX ст. 

10. Загострення російсько-німецьких відносин в 70-90-і роки XIX ст. 

11. Французько-російський союз. 

12. «Дипломатія долара» США. 

13. «Доктрина відкритих дверей». 

14. Еволюція міжамериканського співробітництва в друг. трет. ХІХ – перш. пол. 

ХХ ст. 

15. Створення та діяльність Панамериканського Союзу. 

16. Перша та Друга Тихоокеанські війни. 

17. Британсько-німецькі суперечності наприкінці XIX - на початку XX ст. 

18. Російсько-японська війна 1904-1905 рр. і політика США. 

19. Формування Антанти. 

20. Перша Марокканська криза. 



 

21. Боснійська криза. 

22. Друга марокканська криза. 

23. Італійсько-турецька війна і міжнародні відносини в Європі. 

24. Політика (Німеччини, Австро-Угорщини, Росії. Франції, Англії) в 

міжнародних кризах на початку XX ст. 

25. Причини і характер Першої світової війни. 

26. Передумови та причини Першої світової війни у мемуарній літературі. 

27. Вступ у Першу світову війну Японії, Туреччини, Італії, Болгарії, Румунії (за 

окремими напрямками). 

28. Секретні угоди воюючих держав про умови територіального переділу світу. 

29. Вступ США у Першу світову війну. 

 

 

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ ПІСЛЯ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 

 

1. Головні геополітичні наслідки Другої світової війни. 

2. Ялтинсько-Потсдамська система міжнародних відносин. 

3. Створення ООН. Діяльність України як однієї із засновниць ООН. 

4. Особливості повоєнного врегулювання в Європі й на Далекому Сході. 

5. Паризька мирна конференція (1946) і мирні договори з державами 

колишніми союзниками нацистської Німеччини (1947). 

6. Причини, походження і початок «Холодної війни» в міжнародних 

відносинах. 

7. «Холодна війна» та початок протистояння двох військово-політичних 

блоків. 

8. Головні особливості міжнародних відносин другої пол. 40-х - поч. 50-х 

рр. 

9. «Німецька питання» в міжнародних відносинах після Другої світової 

війни. 

10. Поява ядерної зброї і міжнародна політика. 

11. Політична філософія і світоглядні засади підходу до міжнародної 

політики провідних державних діячів Заходу і Сходу (на вибір або в 

порівнянні: Сталін, Черчілль. Трумен, де Голль, Молотов, Паасіківі, 

Тіто та інш.) 

12. Особливості міжнародних відносин в розпал «Холодної війни» (1950-ті 

рр.). 

13. Ідеологічне і пропагандистське забезпечення «Холодної війни» в 

країнах- супротивницях (створення і структура «образу ворога»). 

14. Виникнення військово-блокових структур в Європі. 

15. Початок європейської інтеграції (50-і рр.) 

16. Карибська (Кубинська) ракетна криза 1962 року. 

17. Міжнародні наслідки криз в країнах Центральної і Східної Європи 

(Угорщина (1956), Чехословаччина (1968)). 

18. «Берлінські кризи»: їх походження, врегулювання і міжнародні 

наслідки (1948, 1953, 1961). 



 

19. Розрядка міжнародної напруженості (кінець 60-х - перша пол. 70-х рр. 

ХХ ст.): виникнення і природа процесу. 

20. Нарада з питань безпеки і співробітництва в Європі (початковий етап і 

Хельсінський акт 1975 р.) 

21. Гуманітарні і правозахисні проблеми в міжнародних відносинах в 70-і 

рр. ХХ ст. 

22. Розвиток європейської інтеграції в 60-70-і рр. ХХ ст. 

23. Криза системи колоніалізму та її чинники. 

24. Рух афроазіатської солідарності. 

25. Близький Схід у системі міжнародних відносин. 

26. Виникнення і розвиток системи міжнародних організацій ООН. 

27. Виникнення і діяльність ЮНЕСКО. 

28. Виникнення і головні напрямки діяльності Міжнародного Валютного 

фонду і Міжнародного Банку Реконструкції і Розвитку. 

29. Інтеграційні процеси в регіоні Латинської Америки та Карибського 

басейну в 1960-ті – 1990-ті рр. ХХ ст.  

30. Криза розрядки кінця 70-х - початку 80-х рр. ХХ ст.: причини і 

наслідки. 

31. Розпад СРСР і його міжнародні наслідки. 

32. Міжнародні наслідки об'єднання Німеччини. 

33. Кувейтська криза (1991 р.): розв'язання і його міжнародні наслідки. 

34. Геополітичні наслідки виходу на міжнародну арену посткомуністичної 

Росії. 

35. Незалежна Україна в міжнародних відносинах: зовнішньополітичні 

пріоритети, геополітична вага, регіональна роль. 

36. Проблема європейської безпеки в системі міжнародних відносин. 

37. Інтеграційні процеси в Західній Європі (історіографія проблеми). 

38. Розвиток міжнародного співробітництва США з країнами Західної 

Європи (Східної Європи). 

39. Процес розширення НАТО та перспективи приєднання України. 

40. Криза системи міжнародних відносин у зв’язку із військовою агресією 

росії проти України. 

 

АВСТРАЛІЯ 

1. Імміграційне питання в Австралії та політика мультикультуралізму 

(період за вибором). 

2. Позиція австралійських політичних партій щодо імміграційного 

питання /період  чи політичні сили за вибором/. 

 

ГЛОБАЛЬНА ІСТОРІЯ (Історія колоніалізму) 

1. Основні етапи, форми і методи проникнення європейських держав в 

Азії. 



 

2. Суперництво європейських держав в Карибському басейні у XVII – 

XVIII ст. 

3. Основні етапи та методи формування іспанської та португальської 

колоніальних імперій. 

4. Основні етапи та методи формування французької колоніальної 

імперії. 

5. Основні етапи та методи формування британської колоніальної 

імперії. 

6. Інструменти британської колоніальної політики 

7. Інструменти іспанської (та португальської) колоніальної політики. 

8. Інструменти французької колоніальної політики. 

9. Перша  (Друга) світова війна та світова колоніальна система. 

10. Основні етапи, форми та методи деколонізації в Азії (Африці). 

11. Іноетнічні збройні формування на службі метрополій (Великої 

Британії, Франції, Іспанії, Німеччини) 

12. Іспанський /португальський, британський, французький, німецький, 

італійський,  бельгійський/ колоніалізм у образотворчому 

/музичному, пісенному, театральному, кіно-/ мистецтві /або в 

художній літературі, архітектурі/. 

 

 

ВИБІРКОВИЙ БЛОК ДИСЦИПЛІН  

ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ ТА  СЕРЕДНІХ ВІКІВ 

АНТИЧНА ГРЕЦІЯ 

1. Мінойська цивілізація епохи «нових палаців». 

2. Ахейська Греція ІІ тис. до н.е. 

3. Типологія розвитку мінойської та ахейської цивілізацій в ІІІ-ІІ тис. до н.е. 

4. Троянська війна в контексті міграційних процесів кінця ІІ тис. до н.е. 

5. Картина світу за поемами Гомера та давньогрецьким міфологічним циклом. 

6. Соціально-політичне регулювання за поемами Гомера «Іліада» та «Одісея». 

7. Основні етичні категорії в давньогрецькому суспільстві за поемами Гомера. 

8. Мінойсько-ахейська цивілізація та давній Близький Схід: контакти, взаємини та 

проблема взаємовпливу. 

9. Давньогрецьке суспільство за поемою Гесіода «Роботи та дні». 

10. Поезія епохи архаїки, як джерело для вивчення давньогрецького суспільства 

VII-VI ст. до н.е. 

11. Давньогрецька колонізація VII-VI ст. до н.е. як складова частина процесів 

архаїчної епохи. 

12. Давньогрецька колонізація Північного Причорномор’я. 

13. Давньогрецька «старша тиранія» як суспільно-політичний феномен. 

14. «Архаїчна революція» і становлення грецького полісу. 

15. Давньогрецька архітектура та скульптура архаїчної доби. 

16. Реформи Солона і становлення Афінського полісу. 



 

17. Суспільно-економічний та політичний розвиток Афін VI ст. до н.е. (від реформ 

Солона до Клісфена). 

18. Афінський акрополь як релігійно-політичний центр та архітектурний 

ансамбль. 

19. Греко-перські війни V ст. до н.е. – зіткнення двох соціально-політичних 

систем. 

20. Соціально-політична діяльність Фемістокла. 

21. Афінська демократія як соціально-політичний феномен. 

22. Реформи Ефіальта і Перікла та розвиток Афінської демократії. 

23. Антична трагедія як культурно-історичне явище. 

24. Основні етичні категорії в давньогрецькому суспільстві в трагедіях Есхіла, 

Софокла та Евріпіда. 

25. Соціально-політичні реалії в комедіях Арістофана. 

26. Перікл: (Людина в контексті епохи). 

27. Фукідід як історик Пелопоннеської війни. 

28. Взаємини Афін та їх союзників в період Пелопоннеської війни (за даними 

Фукідіда). 

29. Сократ та Афінська демократія (за свідченнями Ксенофонта та Платона). 

30. Персія очима елліна («Кіропедія» Ксенофонта). 

31. Спартанський поліс після лікургової епохи. 

32. Криза спартанського полісу та реформи Агіса і Клеомента. 

33. Антична риторика IV ст. до н.е. як історико-культурне явище. 

34. Македонія в V-IV ст. до н.е. і піднесення Македонської держави за часів 

Філіппа ІІ. 

35. Криза афінського полісу та її прояви в соціально-економічному, політичному 

та культурному розвитку в першій половині IV ст. до н.е. 

36. Програми виходу з кризи Демосфена та Ісократа. Боротьба про- і 

антимакедонських угрупувань в Афінах. 

37. Східний похід Александра Македонського. 

38. Олександр Македонський: людина та її час. 

39. Боротьба діадохів та створення системи елліністичних держав. 

40. Птолемеївський Єгипет в ІІІ ст. до н.е.  в системі елліністичних держав. 

41. Соціально-економічний розвиток елліністичного Єгипту за «кодексом 

Зенона». 

42. Федеративні рухи в Стародавній Греції в ІІІ ст.  до н.е. Ахейський союз та його 

взаємини з елліністичними монархіями. 

43. Риси ідеального полісу в творчості Платона. 

44. Життєвий шлях та життєва драма Платона: людина та її епоха. 

45. Еволюція античного полісу та його основні риси за свідченнями Арістотеля. 

46. Концепція епохи еллінізму в творчості А.Ф.Лосева. 

47. Александрійська поезія в контексті епохи. 

48. Світо- та життєсприйняття людини елліністичної епохи (на основі аналізу 

елліністичного роману та елліністичної поезії). 

49. Стоїцизм в контексті епохи еллінізму. 

50. Епікурейство в контексті епохи еллінізму. 



 

51. Скептицизм в контексті епохи еллінізму. 

52. Античний полісний ідеал та його втілення в образотворчому мистецтві 

класичної доби. 

53. Давньогрецька релігія (на матеріалах гомерівських поем). 

54. Забобони, мантика та окультні науки в період еллінізму (за матеріалами 

«Сонника» Артемідора). 

55. Пірр: людина в контексті епохи. 

 

АНТИЧНИЙ РИМ 

1. Легендарна традиція та історичні реалії у висвітленні Риму царської епохи. 

2. Матеріальна культура Етрурії: проблеми реконструкції «цивілізації» мертвих. 

3. Римська цивітас в епоху ранньої республіки. Римський міф: видатні особи та їх 

моральні якості. 

4. «Золоте століття» римської республіки. 

5. Війни Риму з Карфагеном: на шляху до панування над Середземномор’ям. 

6. Криза Римської цивітас та її основні прояви. 

7. Гракханські реформи як прояв кризи римської цивітас. 

8. Сципіон Еміліан Павел Африканський (Молодший): людина та її час. 

9. Рабовласницьке землеволодіння в ІІ ст. до н.е. (за даними Марка Порція Катона). 

Реформа Гая Марія як варіант пошуку виходу з кризи римської цивітас. 

10. Боротьба популярів з оптиматами (від гракханських реформ до диктатури 

Л.К.Сулли). 

11. Луций Корнелій Сулла: людина та її час. 

12. Повстання рабів під проводом Спартака: людина та її час. 

13. Перший триумвірат як соціально-політичний феномен. 

14. Гней Помпей Великий: людина та її час. 

15. Диктатура Гая Юлія Цезаря: людина та її час. 

16. Марк Тулій Цицерон: людина та її час. 

17. Культурно-історична ситуація в Римі в середині І ст. до н.е. 

18. Епікурейство в Римі (на основі Т.Лукреція Кара та М.Т.Цицерона). 

19. Стоїцизм в Римі (на основі Л.А.Сенеки та М.Т.Цицерона). 

20. Римська імперія за часів Октавіана Августа (людина в контексті епохи). 

21. Л.А.Сенека: людина та її час. 

22. Публій Овідій Назон: людина та її час. 

23. Побутові реалії римсько-елліністичного світу у висвітленні Апулея. 

24. Династія Юліїв-Клавдіїв в історичних джерелах. 

25. Іудея та іудаїзм в системі Римської імперії. 

26. Соціально-політична та культурно-релігійна ситуація в Палестині напередодні 

виникнення християнства. 

27. Йосиф Флавій як історик Іудейської війни. 

28. Римська імперія за часів правління династії Флавіїв. 

29. «Золоте століття» Аонтонінів. 

30. Марк Аврелій – філософ на імператорському престолі. 

31. Культурно-релігійна ситуація в Римі І-ІІ ст. н.е. 

32. Кумранська община у висвітленні рукописів Мертвого моря. 



 

33. Єгипет в римсько-елліністичну епоху. 

34. Римська армія та її організація в ІІ-І ст. до н.е. 

35. Першопочаткове та раннє християнство в системі Римської Імперії 

(Розпоширення християнства та його взаємини з офіційною владою). 

36. Патристика в IV-V ст. н.е. 

37. Ортодоксально-догматична, міфологічна та історична версії про Ісуса Христа. 

38. Неоплатонізм в ІІІ-ІV ст. н.е. та намагання реставрувати дохристиянські 

вірування в Римській Імперії. Юліан «Відступник»: людина та її час. 

39. Римська імперія при Северах. 

40. Реформи Діоклетіана та Костянтина та встановлення системи домінату. 

41. Боротьба Риму з варварами у IV ст. до н.е. (в зв’язку з великим переселенням 

народів). 

42. Мітрідат VI Євпатор – цар Понту: людина в контексті епохи. 

43. Східний мотив у зовнішній політиці Римської імперії (історія утвердження 

Риму в Східному Середземномор’ї). 

44. Розділ Римської імперії на Західну та Східну. Останні роки Західної Римської 

імперії. 

45. Еллінське начало в утвердженні римської цивілізації (до І ст. до н.е.). 

46. Друга пунічна війна (історія утвердження Риму в Західному Середземномор’ї). 

47. Соціально-політична криза в Римі в ІІІ ст. н.е. та правління солдатських 

імператорів. 

48. Раби та праця рабів у висвітленні античної історичної та літературної традиції. 

49. Стародавній Рим як політичний центр та архітектурний ансамбль (історія 

забудови «вічного міста»). 

50. Плутарх та антична біографія (моралістичні тенденції у творчості 

життєописувача). 

51. «Римський міф» в історичній та літературній традиції. 

52. Соціально-політична утопія в античному світі. 

53. М.Драгоманов як історик стародавнього світу. 

 

 

ІСТОРІЯ ВІЗАНТІЇ 

1. Політична діяльність визначних пізньоримських та візантійських імператорів 

(Юліан, Феодосій І, Юстиніан І, Іраклій, Лев ІІІ Ісавр, Лев VI Мудрий, 

Константин VII Багрянородний, Василій ІІ, Алексій І Комнін, Михаїл VIII 

Палеолог та інші); 

2. Видатні історики Пізньої Античності та Візантії та їх твори (Амміан Марцеллін, 

Прокопій Кесарійський, Іоанн Малала, Феофан Сповідник, «Продовжувач 

Феофана», Лев Диякон, Михаїл Пселл, Анна Комніна, Микита Хоніат, Георгій 

Акрополіт та інші);  

3. Життя та діяльність видатних інтелектуалів доби Пізньої Античності та Візантії 

(Євсевій Кесарійський, Августин Блаженний, Лібаній, Фемістій, Василій 

Великий, Іоанн Златоуст, Сінезій, Фотій, Григорій Палама, Георгій Геміст 

Пліфон та інші); 



 

4. Військова справа Пізньої Античності та Візантії в певну історичну епоху за 

даними джерел («Стратегікон» Маврикія, трактат «Про стратегію», «Тактика 

Лева» Лева VI Мудрого, «Стратегіка» Никифора ІІ Фоки та інші); 

5. Військові кампанії Пізньої Римської імперії та Візантії проти сусідів. 

Дипломатичні відносини з сусідніми державами в певний історичний 

проміжок; 

6. Повсякдення життя, ментальність, родинні відносини та становище жінки в 

певні періоди історії Пізньої Античності та Візантії; 

7. Відображення історичних реалій та ментальності населення в літературі 

Пізньої Античності та Візантії (агіографічний жанр, поема «Дігеніс Акріт», 

«Поради та розповіді» Кекавмена», жанр любовно-рицарського роману та 

інші); 

8. Політичний, адміністративний, соціальний, економічний лад Пізньої Римської 

імперії та Візантії в певний період (з використанням юридичних пам’яток: 

«Кодекс Феодосія», «Corpus Juris Civilis» Юстиніана І, «Еклога», 

«Землеробський закон», «Базиліки» та інші)  

9. Релігійна боротьба в Пізній Римській імперії та Візантії (боротьба навколо 

єресей (аріанство, несторіанство, монофізитство, іконоборство, ісихазм та 

інші), становище язичників, становище іудеїв та інше) 

10. Розвиток християнської Церкви Пізньої Античності та Візантії в певний 

історичний період (постаті визначних діячів Церкви, взаємовідносини Церкви 

з  державою, відносини Східного та Західного християнства, місіонерська 

діяльність та інше); 

11. Історія варварських королівств у V-VII ст. (визначні постаті, політична історія, 

релігійний розвиток, соціально-економічний розвиток та інше) 

 

ІСТОРІЯ СЕРЕДНІХ ВІКІВ 

1. Школа Анналів: новий образ західноєвропейського середньовіччя. 

2. Медієвістична школа Київського університету: Лучицький І.В.  

3. В.К.Піскорський як дослідник історії середньовічної Іспанії. 

4. Аврелій Августин: життя та пошуки істини. 

5. Перші вселенські собори і оформлення християнської доктрини. 

6. Боецій і формування системи освіти в епоху раннього середньовіччя. 

7. Зародження середньовічного енциклопедизму: Ісідор Севільський. 

8. Духовне і матеріальне в повсякденному житті стародавніх германців. 

9. Вестготи в епоху Великого переселення народів. 

10. Кельтське суспільство за даними “Історії бриттів” Гальфріда 

Монмутського. 

11. Міграції в Західній Європі доби раннього середньовіччя. 

12. Хлодвіг як тип середньовічного політика. 

13. Західноєвропейське ранньосередньовічне чернецтво: ідеали та реальність. 

14. Християнізація Британії та Ірландії у V-VІІІ ст. 

15. Християнізація франків (за даними Григорія Турського). 

16. Карл Великий як полководець і політик. 

17. Королівська влада і церква у Франській державі. 



 

18. Освіта і наукові знання у Західній Європі у Каролінзьку епоху. 

19. Альфред Великий як тип середньовічного політика. 

20. Духовне і матеріальне у повсякденному житті скандинавів епохи вікінгів. 

21. Походи вікінгів та їх вплив та їх вплив на суспільно-політичний розвиток 

скандинавів. 

22. Ісландське суспільство доби вікінгів за даними саг. 

23. Історизм французького героїчного епосу. 

24. Історизм німецького героїчного епосу. 

25. Історизм іспанського героїчного епосу. 

26. Церква і суспільство в Німеччині у Х-ХІ ст. 

27. «Італійська» політика німецьких королів і утворення Священної Римської 

імперії. 

28. Німеччина за часів правління Фрідріха І Барбаросси. 

29. Фрідріх ІІ Штауфен: особистість і політик. 

30. Карл IV Люксембург та його «Золота булла». 

31. Соціальний і етнічний склад міського населення Німеччини у ХІІІ-ХV ст. 

32. Система самоврядування середньовічного німецького міста за даними 

міського права ХІІ-ХІІІ ст. 

33. Ганза та ії роль в економічному і суспільно-політичному житті Німеччини 

ХІІ-ХV ст. 

34. Міста та міське ремесло в Німеччині у ХІV-ХV ст. 

35. Світ ремесла і ремісників у французькому середньовічному місті (за 

матеріалами “Книги ремесел” Етьєна Буало). 

36. Англосаксонське завоювання Британії та його наслідки. 

37. Нормандське завоювання Англії та його наслідки. 

38. Річард І Левове Серце: король-рицар. 

39. Генезис і соціально-економічний розвиток міст Англії у Х-ХІІІ ст. 

40. Міський побут середньовічної Англії. 

41. Міський побут середньовічної Франції. 

42. Іспанське місто і городяни у ХІ-ХІІІ ст. 

43. Політична організація середньовічного італійського міста. 

44. Венеція і міста Далмації у ХІІІ-ХV ст. 

45. Рід Медічі та його роль в історії Флоренції. 

46. Державотворчі процеси у Данії у ІХ-ХІ ст. 

47. Державотворчі процеси у Швеції в ІХ-ХІ ст. 

48. Державотворчі процеси в Норвегії за перших Інглінгів. 

49. «Картина світу» скандинавів ХІ-ХІІІ ст. (за даними еддичної поезії та 

ісландських саг). 

50. Світогляд хрестоносця (за хроніками Жоффруа де Віллардуена і Робера де 

Кларі). 

51. Романське мистецтво Франції у контексті епохи. 

52. Романське мистецтво Італії у контексті епохи. 

53. Романське мистецтво Німеччини у контексті епохи. 

54. Абат Сугерій і формування основ французької готичної архітектури. 

55. Готичне мистецтво Франції у контексті епохи. 



 

56. Готичне архітектура і скульптура Німеччини у контексті епохи. 

57. Готичне мистецтво Англії у контексті епохи 

58. Перший хрестовий похід та його наслідки. 

59. ІV Хрестовий похід і Візантія. 

60. Орден тамплієрів у контексті історії середньовічної церкви. 

61. Орден іоаннітів: організаційне оформлення та діяльність у ХІІ-ХV ст. 

62. Тевтонський орден: форпост католицизму у Центрально-Східній Європі у 

ХІІІ-ХV ст. 

63. Західноєвропейські університети у контексті культури зрілого 

середньовіччя. 

64. Студентство західноєвропейськіх університетів в світлі поезії вагантів. 

65. Життєвий шлях середньовічного інтелектуала за даними “Історії моїх 

поневірянь” П.Абеляра. 

66.  Роджер Бекон і зародження дослідного знання в країнах Західної Європи. 

67. Арнольд із Вілланови і становлення системи медичних знань у Західній 

Європі у середні віки. 

68. Франциск Ассізький: вчення та діяльність. 

69. Бонавентура: вчення та діяльність. 

70. Етико-соціальна доктрина Фоми Аквінського. 

71. Алхімія як феномен культури західноєвропейського середньовіччя. 

72. Географічні уявлення середньовічного Заходу. 

73. Медицина середньовічної Західної Європи 

74. Побут, звичаї, морально-етичні ідеали французького рицарства ХІІ-ХІІІ ст. 

у контексті куртуазної культури. 

75. Ідеальний образ середньовічного монарха: Людовік ІХ Святий. 

76. Єретичні рухи на Півдні Франції у ХІІ- першій половині ХІІІ ст. 

77. Соціально-політичний та економічний устрій Франції за перших Валуа. 

78. Англо-французькі протиріччя на рубежі XIII-XIV ст. і початок Столітньої 

війни. 

79. Жанна д´Арк: міфи і реальність. 

80. Модель шлюбу і статус жінки у Франції у ХІV-ХV ст. 

81. Виникнення і розвиток станового представництва у Франції у ХІІІ-ХІV ст. 

82. Політичний портрет Людовіка ХІ за даними “Мемуарів” Філіппа де 

Комміна. 

83. Середньовічні замки Франції. 

84. Іспанські кортеси і зародження парламентаризму в Європі. 

85. Генріх ІІ Плантагенет і оформлення загального права в Англії у ХІІ ст. 

86. “Велика хартія вольностей” і конституційна боротьба в Англії у ХІІІ ст. 

87. Політична криза 1258-1267 р. і виникнення англійського парламенту. 

88. Соціальний склад і суспільно-політична роль англійського парламенту. 

89. Англійське суспільство ХІV ст. за даними “Кентерберійських оповідань” 

Джефрі Чосера. 

90. Духовний світ англійського селянина за поемою Вільяма Ленгленда 

“Видіння про Петра Орача”. 

91.  Середньовічні замки Англії. 



 

92. Середньовічні замки Німеччини. 

93. Середньовічні замки Італії. 

94. Середньовічні замки Іспанії. 

95.  Єресь “апостольських братів” як прояв релігійного протесту в Італії в добу 

пізнього середньовіччя. 

 

 

ІСТОРІЯ ДОБИ ПІЗНЬОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ  

ТА РАННЬОГО НОВОГО ЧАСУ 

1. Великі географічні відкриття. 

2. Подорожі Колумба. 

3. Утворення колоніальної імперії Іспанії. 

4. Діяльність іспанських конкістадорів в Новому Світі. 

5. Відкриття морського шляху в Індію. 

6. Кругосвітня подорож Магеллана. 

7. Культура Відродження в Італії. 

8. Культура Відродження та її місце в історичному процесі секуляризації 

думки і знання. 

9. Митець і його стосунки з владою в епоху Відродження. 

10. Культ фізичної краси в культурі Ренесансу. 

11. Музичне мистецтво Відродження. 

12. Одяг і мода епохи Відродження. 

13. Шлюб і сім’я. 

14. Становище жінки у сім’ї та суспільстві. 

15. Розваги і суспільна мораль. 

16. Католицька церква епохи Ренесансу. 

17. Ренесансний ідеал особистості. 

18. Культура Відродження і релігійність гуманістів. 

19. Відродження і секуляризація знання та наукової думки. 

20. Італійська інтелігенція епохи Ренесансу. 

21. «Громадянський гуманізм» у Флоренції. 

22. Проблема гідності і свободи людини в італійському гуманізмі. 

23. Людина і природа в світогляді гуманістів. 

24. Італійська гуманістична педагогіка: теорія і практика. 

25. «Платонівська академія» у Флоренції. 

26. Меценатство як політика і покликання: Медичі і митці. 

27. Ренесансні уявлення про владу. 

28. Н.Макіавеллі як історик. 

29. Політичний ідеал Н.Макіавеллі. 

30. Франческо Гвіччардіні як політик, історик і гуманіст. 

31. Ідеал людини в творчості Леонардо да Вінчі. 

32. Гуманістичні ідеї Рафаеля. 

33. Героїзація людини в творчості Мікеланджело. 

34. Особливості мистецтва Високого Відродженя в Венеції. 

35. Маньєризм: криза гуманістичних ідеалів. 



 

36. Галілео Галілей і його внесок у створення наукової картини світу. 

37. Соціальна утопія Томазо Кампанелли. 

38. Відродження іспанської дійсності в творчості Мурільо. 

39. Реалізм живопису Веласкеса. 

40. Ель Греко: біля витоків маньєризму. 

41. Драматургія Лопе де Вега як історичне джерело. 

42. «Північний» гуманізм. 

43. Політична етика німецьких гуманістів. 

44. Просвітницькі мотиви у світогляді Еразма Роттердамського. 

45. Сатиричний критицизм та антисхоластицизм Е.Роттердамського. 

46. Суспільно-політичні погляди Еразма Роттердамського. 

47. Соціально-політичні протиріччя в Німеччині першої половини XVI ст. 

48. Торгово-лихварські компанії Німеччини в суспільному та економічному 

житті країни. 

49. Реформаційні та соціально-політичні погляди Мартіна Лютера. 

50. Реформація та реформа освіти в Німеччині. 

51. Німецький гуманізм і Реформація. 

52. Соціальна утопія Томаса Мюнцера. 

53. Нижчі верстви населення у суспільному русі Німеччини першої половини 

XVI ст. 

54. Проблеми релігії і церкви в німецькому гуманізмі наприкінці XV- першої 

чверті XVI ст. 

55. Ульріх фон Гуттен як ідеолог німецького рицарства. 

56. Відображення історичної дійсності в творчості А.Дюрера. 

57. Відображення суспільних протиріч XVI ст. в творчості Пітера Брейгеля 

Старшого. 

58. Фламандська школа живопису. 

59. Реалізм і гуманізм в художній спадщині Рубенса. 

60. Голландська школа живопису. 

61. Гуманістична спрямованість мистецтва Рембрандта. 

62. Імператор Священної Римської Імперії і територіальні держави Німеччини. 

63. Ідеї лютеранства в Нідерландах в першій пол. XVI ст. 

64. Англійська Реформація Генріха VIII. 

65. Англійське суспільство XV-XVI ст. за історичними хроніками Шекспіра. 

66. Англійський драматичний театр. 

67. Суспільна утопія Томаса Мора. 

68. Викриття політики Тюдорівського абсолютизму в творчості Т.Мора. 

69. Піратство і держава (становлення англійського атлантизму). 

70. Французька Реформація. 

71. Економічна політика Сюллі та посилення французького абсолютизму. 

72. Гуманістичні і філософські погляди Ф.Бекона. 

73. Французький гуманізм XVI ст. 

74. Гуманістичні і суспільно-політичні ідеї Франсуа Рабле. 

75. Соціальні та наукові погляди Мішеля Монтеня. 

 



 

ІСТОРІЯ ЦИВІЛІЗАЦІЙ ДОКОЛУМБОВОЇ АМЕРИКИ 

1. Цивілізація моче в Перу: сучасний стан дослідження. 

2. Міфологія та релігія ацтеків (14-16 ст.). 

3. Політична історія майя на основі епіграфічних даних. 

4. Царський двір К’ініч Ханааб Пакаля та його наступників як приклад 

піднесення культури майя пізнього класичного періоду (7-8 ст.).  

5. Аналіз історіографії археологічних досліджень Центральних Анд. 

6. Аналіз історіографії археологічних досліджень Мезоамерики. 

7. Суспільно-політичний устрій імперії інків (14-16 ст.). 

8. Суспільно-політичний устрій імперії ацтеків (14-16 ст.). 

9. Іконографія розписних керамічних посудин цивілізації наска. 

10. Іконографія розписних керамічних посудин цивілізації моче. 

11. Іконографія розписних керамічних посудин цивілізації майя. 

12. Системи письма Мезоамерики: сучасний стан дослідження.  

 

ВИБІРКОВИЙ БЛОК ДИСЦИПЛІН 

АРХЕОЛОГІЯ, ЕТНОГРАФІЯ І ЕТНОІСТОРІЯ 

НАРОДІВ ЄВРОПИ 

1. Етнічна історія народів Південної Америки в період Великих географічних 

відкриттів. 

2. Іспанська та португальська колонізація в Америці. 

3. Ескімоси і алеути. 

4. Соціальна організація та духовна культура індіанців Північної Америки. 

5. Північна Америка як історико-етнографічний макрорегіон. 

6. Мовні сім’ї на території Америки. 

7. Класифікація індіанських народів Північної Америки: мови, розселення по 

зонах. 

8. Мисливці, збиральники, рибалки і землероби Північної Америки. 

9. Господарчо-культурні типи Північноамериканського історико-

етнографічного макрорегіону. 

10. Специфіка матеріальної і духовної культури північноамериканських 

індіанських народів. 

11. Мезоамерика: загальна характеристика історико-етнографічного 

макрорегіону. 

12. Класифікація народів Мезоамерики. 

13. Давні цивілізації Мезоамериканського макрорегіону. 

14. Етнічна історія Мезоамерики періоду іспанської колонізації та її вплив на 

сучасну етнічну ситуацію в регіоні. 

15. Майя: етнічна історія, господарська діяльність, культура, наука, соціальна 

організація. 

16. Ацтеки: етнічна історія, господарська діяльність, культура, наука, 

соціальна організація. 



 

17. Інки: етнічна історія, господарська діяльність, культура, наука, соціальна 

організація.   

18. Сучасні народи Мексики, Гватемали, Західного Гондурасу: матеріальна і 

духовна культура. 

19. Народи Карибського регіону. 

20. Народи Південної Америки: антропологія, мови, релігії, розселення. 

21. Давня історія народів Південноамериканського макрорегіону. 

22. Народи Андського регіону Південної Америки. 

23. Специфіка португальської колонізації і сучасна етнічна ситуація в Бразилії. 

24. Індіанські народи Південної Америки. 

25. Етнорасова і мовна специфіка населення південноамериканських країн. 

26. Матеріальна та духовна культура народів південноамериканського 

макрорегіону. 

27. Релігії та народні звичаї народів Південної Америки. 

28. Поділ Європи на регіони та ареали. Класифікація народів Європи. 

29. Етнічна історія народів Європи в період Великого розселення народів. 

30. Слов’янський світ: народи, мови, етногенез та етнічна історія, специфіка 

культури та ментальності. 

31. Народи Північної Європи. Загальна характеристика 

32. Балкано-карпатський етнокультурний ареал: народи, релігії, мови. 

33. Неслов’янські народи Східної Європи. Народи Прибалтики. Загальна 

характеристика. 

34. Специфіка Сердземноморського культурного комплексу: країни, мови, 

релігії. 

35. Історико-культурна спадщина та її роль у соціально-економічному та 

культурному  піднесенні країн (за вибором студента). 

36. Історія становлення та основні напрямки діяльності  туристичних освітніх 

закладів і науково-дослідних установ в світі (країна за вибором студента).  

37. Пам’ятки археології як повноцінні туристичні об’єкти: міжнародний 

досвід. 

38. Археологічні скансени в системі національних історико-культурних 

маршрутів. 

39. Політика з розвитку історичного  туризму в країнах Європи( за вибором 

студента). 

40. Економічна складова історико-культурного туризму. Інвестиції, фонди,  

гранти, прибуток від закладів. 

41. Громадські організації, асоціації, фонди і трасти з підтримки історичко-

культурного туризму в країнах світу ( за вибором студента).  

42. Досвід Іспанії щодо впровадження історичного туризму. Діяльність 

королівського комісаріату по туризму. 

43. Історія започаткування історичного туризму в країнах Західної Європи. 

44. Характерні особливості політики  Великої Британії з розвитку історичного 

туризму. 

45. Маршрути історичного туризму в Німеччині. 



 

46. Історія Франції та її презентація в туризмі. 

47. Італія: історико-туристичні маршрути. 

48. Державні програми Австрії з підтримки історичного туризму.  

49. Історичний туризм в США як форма збереження історико-культурної 

спадщини Америки та фактор економічного зростання. 

50. Досвід Канади з підтримки української культурної спадщини та її 

презентації в туристичній діяльності.  

51. Історичні пам’ятки культури та їх застосування в туристичній 

діяльності: досвід Польщі.     

52. Етнотуризм: історія становлення та розвитку у другій половині ХХ 

століття.  

53. Етнотуризм: теоретичне та концептуальне осмислення. Аналіз української 

та зарубіжної історіографії.  

54. Етнографічна спадщина української діаспори як об’єкт туристичної 

діяльності (Канада, США та ін.). 

55. Особливості розвитку етнотуризму в країнах Центрально-Східної Європи 

(країни за вибором студента). 

56. Особливості розвитку етнотуризму в країнах Західної Європи (країна за 

вибором студента). 

57. Етнотуризм в країнах Північної Європи: історія, здобутки і проблеми. ( 

країна за вибором студента) 

58. Етнотуристична Південна Європа ( країна за вибором студента).  

59. Етнічна основа туризму в країнах Кавказу. 

60. Становлення та розвиток етнотуризму в Північній Америці ( США, 

Канада). 

61. Досвід розвитку етнотуризму в країнах Латинської Америки. 

62. Перспективи розвитку музейного туризму в Україні та Франції: проблеми 

та перспективи.  

63. Перспективи розвитку музейного туризму в Україні та Великобританії: 

проблеми та перспективи.  

64. Перспективи розвитку музейного туризму в Україні та Італії: проблеми та 

перспективи.  

65. Перспективи розвитку музейного туризму в Україні та Німеччині: 

проблеми та перспективи. 

 

Перелік курсових робіт затверджено на засіданні кафедри нової та 

новітньої історії зарубіжних 

країн історичного факультету Київського національного університету  

імені Тараса Шевченка 

ПРОТОКОЛ № 1 від 31 серпня 2022 року. 

 

 

 


