Історичний (назва факультету)
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Назва дисципліни (блоки з назвами дисциплін), які
передбачені відповідною освітньою програмою
Життєвий світ українського козацтва
Історія українського мистецтва: від бароко до постмодерну
Європейське військове мистецтво: від античності до нового
часу
Історія скарбів: антикваріат та колекціонування
Проект «Новоросія» і новітня російсько-українська війна
Запорізький вимір Другої світової війни
Історія повсякденності ранньомодерного суспільства
Кінодокументи в історичних дослідженнях
Українська жінка ранньомодерної та модерної доби
Еволюція світового військового мистецтва
Усна історія: приватне та публічне
Історик і влада: від Нестора до сьогодення
Ідеї та політика: плинність ідеологій
Історія як поле політичних змагань
Історична пам’ять в Україніі та її комунікативні канали
Історична пам’ять етнічних і конфесійних спільнот
Усна історія: зміст і структура
Церковно-державні відносини в історії України: міфи і
реальність
Козацьке минуле в історичній пам’яті населення
південноукраїнського регіону
Російсько-радянські маркери на мапі та в історичній пам’яті
населення України і політика декомунізації
Цивілізації світу
Міжнародні організації
Історія політичних вчень
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Політико-правові системи країн Західної Європи
Політико-правові системи країн Центральної та Східної
Європи
Державне управління в Україні: історичний досвід та сучасні
засади
Внутрішньополітичний та соціально-економічний розвиток
країн Західної Європи
Внутрішньополітичний та соціально-економічний розвиток
країн Центральної та Східної Європи
Внутрішньополітичний та соціально-економічний розвиток
України
Зовнішня політика країн Західної Європи
Зовнішня політика країн Центральної та Східної Європи
Зовнішня політика України
Південь в контексті новітньої історії України
Memori Studies і політичний дискурс
Міфологія і фольклор як історичне джерело
Історична семіотика
Українське питання в політиці країн Заходу ХХ – початку
ХХІ ст.
Урбаністичні студії та міський простір
Публічна історія
Євроатлантична інтеграція України
Історична гендерологія
Автокефалія українського православ'я: історія і сучасність
Ідеологічні основи українського національно-визвольного
руху (кінець ХІХ - кінець ХХ ст.)
Кіномистецтво (екранні мистецтва) та візуальна культура
Українська діаспора: Захід і Схід
Історія молодіжного руху у Європі (ХІХ-ХХІ ст.)
Історія університетів та університетської культури
Людський вимір історії України: історична антропологія,
історія повсякденності, мікроісторія
Гендерна історія України
Інтелектуальна історія Європи
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Гуманітарний чинник у політиці Європейського Союзу
Ісламський чинник у країнах АТР
Етнополітичні конфлікти у країнах пострадянського простору
Ядерна політика країн Європи
Регіональне суперництво країн Далекого Сходу
Процес прийняття зовнішньополітичних рішень в Україні
Європа: криза мультикультуралізм
Проблеми економічного розвитку країн АТР
Економічний розвиток України та Запорізького регіону в
умовах глобалізації
Проблеми національної та регіональної безпеки європейських
країн
Інтеграційні процеси в Азійсько-Тихоокеанському регіоні
Організація та проведення виборчих кампаній
(загальнодержавний та Запорізький регіональний вимір)
Ідеології країн Заходу перед викликами сучасності
Старі та нові ідеології країн Сход
Ідеології країн пострадянського простору в умовах
трансформації суспільств
Ділова риторика і міжкультурна комунікація
Переклад з англійської мови: теорія та практика
Англійська мова ділової комунікації

