
Теми  науково-дослідницькіх  робіт  з  історії 

1. Військова  і  політична  діяльність Н. Махно на території 

Дніпропетровської  області  

2. Етнографія  української  церкви на прикладі  Мотронинського 

монастиря 

3. Холодний  Яр - центр  українського   повстанського  руху. 

4. Вірування первісного  суспільства  в  українських  казках  про  тварин 

5. Післявоєнний  Дніпропетровськ: образ  міста  у  фотографіях 

6. Економічне  диво  Катеринослава кінця ХІХ – поч.. ХХ ст.. 

7. Періодичні  видання  Катеринослава  кінця  ХІХ – поч.. ХХ ст.. 

8. Становлення  театрального  мистецтва  в  Катеринославі в ХІХ ст.. 

9. Діяльність  Катеринославської  «Просвіти» 

10. Становище  жінки  в  українському  суспільстві  козацької  доби 

11. Місце  Н.Махно  в  українській  історії 

12. Жіноча  освіта  в  Катеринославі 

13. Наукові  товариства  Катеринослава  др. пол. ХІХ – поч. ХХ ст.. 

14. Проведення  грошових  реформ  у  СРСР  1922 – 1991  роках 

15. Єврейські  землеробські  колонії  Півдня  України 

16.  Архітектурний  образ   Катеринослава (на  прикладі  діяльності  

Дмитра  Скоробогатова) 

17.  Педагогічна  династія  Катеринослава (родина  Ковалевських) 

18.  Націоналістичне  підпілля  Дніпропетровщини  в  роки  німецької  

окупації. 

19.  Вірменський  геноцид  1915 р.  та  його  історичні  уроки 

20.  Уроки  Другої  світової  війни – попередження  людству. 

21.  «Після  Освенциму  не  може  бути  поезії»: до  70-ї річниці  визволення  

табору  смерті. 

22.  Український  народ  у  Другій  світовій  війні: нацистський  геноцид  та  

Рух  опору. 

23.  Діти  і  війна:  осмислення  уроків  історії. 

24.  Голодомор – трагедія  України  та  людства. 

25.  Голодомор  на  теренах  Дніпропетровської  області. 



26.  Нацистська  політика  знищення  ромів  (циган)  під  час  Другої  

світової  війни. 

27.   Український  націоналізм  та  «єврейське  питання»  під  час  

Голокосту. 

28.   Міжрелігійна  толерантність  як  вияв  морального  та  духовного  

вибору. 

29.  Історичні  уроки  Голокосту  та  сучасні  проблеми  толерантності. 

30.  Проблеми  вивчення  історії  Другої  світової  війни  та  Голокосту  за  

умов  сучасної  війни  проти  України. 

31.  Олександр  Поль – «степовий  Колумб»  нашого  краю. 

32.   Д. І. Яворницький - постать  на  тлі  епохи. 

33.   «Їдуть  новосели  землею  цілинною»: освоєння  цілинних  земель. 

34.  Події  1956  в  Угорщині  та  1968  року  в  Чехословаччині:  досвід  

порівняння. 

35.  Вплив  Великих  географічних  відкриттів  на  Європу  і  Латинську  

Америку. 

36.  Жіночі  образи  у  творчості  художників  Відродження. 

37.  Життя  людини  на  порозі  Нового  часу  (за  мотивами  літературних  

творів). 

38.  Чигирин - гетьманська столиця. 

39.  Історія жіночої освіти України (1901 - 1910 pp.) 

40.   Політичні репресії проти наукової інтелігенції в радянській Україні в 

1920- 1930-х роках (ідеологічні аспекти проблеми) 

41.  Повсякденне життя населення  Катеринослава  під  час  нацистської  

окупації . 

42.   Духовна спадщина гетьмана Мазепи. 

43.   Історія і долі польських військовополонених в Україні 1939-1943 рр.  

44.    Історія паперових грошей в Україні від їх появи і до наших днів. 

45.   Українська козацька держава: першопочатки, традиції, перспективи. 

46.   Депортації населення з етнічних українських земель (1939-1951 роки). 

47.   Остарбайтери України – раби на чужині – «вороги» на батьківщині. 

48.   Діяльність Г. Потьомкіна на Півдні України. 

49.  Українці підприємці-благодійники у ХІХ- початку ХХ століття. 



50.   Передові новації воєнного мистецтва запорізьких козаків на прикладі 

індивідуального озброєння запорожця XVII – XVIII століть. 

51.   Розстріляне відродження:  трагічна доля української   інтелігенції у 30-ті 

роки ХХ ст. 

52.  «Український націоналізм» у другій світовій війні. 

53.   Діяльність ОУН у Східній України під час Другої світової війни. 

54.   Богдан Хмельницький та Олівер Кромвель: дві постаті на тлі однієї 

епохи. 

55.  Міжнародні відносини Київської Русі (Х-ХІ століття). 

56.  Гончарні вироби в духовній культурі українців. 

57.  Збереження пам’яті про предків у сучасних родина. 

58.  Вінок як складова української весільної обрядовості: символіка, 

функції, оберегове значення. 

59.  Магія української ляльки - мотанки. 

 

 

 

 

 
 

 


