Cписок
рекомендованих магістерських робіт по кафедрі всесвітньої історії та
міжнародних відносин у 2020–2021 н. р.
1. Повсякденне життя родини середнього класу вікторіанської Англії у другій
половині ХІХ – на початку ХХ ст.
2. Втілення історичної епохи у зовнішньому вигляді російської жінки другої
половини ХІХ – на початку ХХ ст.
3.
Еволюція
європейської
зовнішньополітичної
стратегії
Партії
справедливості та розвитку в Туреччині на сучасному етапі.
4. Повсякденне життя ченців Києво-Печерського монастиря (на матеріалах
Студійського уставу).
5. Динаміка сімейно-шлюбної структури населення України (за даними
загальних переписів 1989 та 2001 рр.).
6. Алжирська війна у французькому кінематографі.
7. Інтеграція Литви до Європейського Союзу та НАТО: досвід для України.
8. Британський вплив на розвиток Індії за доби класичного колоніалізму.
9. Проекти об’єднання Європи пізнього середньовіччя: історико-правовий
аспект
10. Міжнародна політика Російської імперії в Азії в 1881 – 1914 рр., за
мемуарами дипломатів.
11. Еволюція британського консерватизму у другій половині ХХ – на початку
ХХІ ст.
12. Жінка-мусульманка в сучасній Норвегії: проблеми інтеграції та релігійної
самобутності.
13. Влада та церква в Західній Європі: особливості взаємовідносин в умовах
тоталітарних режимів (20 – 40-і рр. ХХ ст.).
14. Система освіти у Чехії міжвоєнного періоду (20-ті – 30-ті рр. ХХ ст.).
15. Східний фронт на завершальному етапі громадянської війни в Іспанії.
16. Ставлення російської творчої інтелігенції ХІХ ст. до Північного Кавказу.
та Кавказької війни (через призму художньої літератури)
17. Кримськотатарська проблема в політичному вимірі: історія і сучасність.
18. Діяльність братів Гракхів у висвітленні античних авторів.
19. Падіння царської влади та становлення республіканського устрою у
Римській державі.
20. Формування уявлень про права людини у Стародавній Греції.
21. Основні тенденції соціально-політичного розвитку Стародавньої Спарти
у ІІІ ст. до н. е.
22. Військові кампанії Римської держави у ІІІ – ІІ ст. до н. е.
23. Особливості зовнішньополітичної доктрини США у другій половині XIX
ст.
24. Основні проблеми національної політики Великобританії на межі XIX –
XX ст.
25. Міжнародне посередництво ОБСЄ у врегулюванні української кризи.
26. Культурна політика Франції в роки окупації.

27. Основні напрями зовнішньополітичної стратегії США часів
президентства Барака Обами.
28. Євроінтеграція як стратегічний напрям зовнішньої політики України
в 2005 – 2020 рр.

