До уваги студентів першого курсу, які навчаються за спеціальністю
032: Історія та археологія! Просимо уважно ознайомитися з
переліком спеціалізацій, які діятимуть з другого курсу, і назвами
навчальних дисциплін відповідно до зазначених спеціалізацій. Одну з
цих спеціалізацій невдовзі Вам доведеться вибрати. Крім вивчення
конкретних предметів (вони зазначені в переліку, що поданий нижче),
у межах кожної спеціалізації буде працювати науковий семінар, а
студенти щороку виконуватимуть курсову роботу. У навчальному плані
підготовки бакалавра за спеціальністю 032: Історія та археологія
частка дисциплін спеціалізації становить 32 кредити з 240.

1. Культурно-інтелектуальна історія
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Науковий семінар
Курсова робота
Усна історія: теорія та методологія дослідження
Історія християнства на українських землях у середньовіччі та
ранньомодерну добу
Географічний детермінізм історії: роль природного середовища в
розвитку матеріальної культури на території України від стародавніх часів
до кінця XVIII ст.
Державотворення ЗУНР: міжнаціональний та соціальний аспекти
Публічно-політичні практики на українських землях у системі політичної
культури Речі Посполитої XVI–XVIII ст.
2. Військова історія
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Науковий семінар
Курсова робота
Візантійська військова еліта і військова думка
Військова історія східних цивілізацій
Проблеми середньовічної військової історії
Львів на тлі воєнних конфліктів XIII–XX ст.
Воєнні дії в Галичині та Закарпатті в ХХ ст.
3. Європейська історична регіоналістика
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Науковий семінар
Курсова робота
Державотворчі процеси на Балканах у VII-XIV ст.
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Європейська інтеграція: історія та сучасність
Правлячі династії в Центрально-Східній Європі (IX–XVIII ст.)
Національні рухи в «західних окраїнах» Російської імперії (кінець XVIII –
початок ХХ ст.): конфлікт і взаємодія національних проектів
Історія сепаратистських рухів у країнах Заходу в другій половині ХХ і на
початку ХХІ ст.
4. Етнологія
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Науковий семінар
Курсова робота
Методика польових етнографічних досліджень
Історія української етнології
Історико-етнографічне районування України
Етнологія народів Європи
Етнологія слов’янських народів
5. Музеєзнавство та архівознавство
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Науковий семінар
Курсова робота
Замки і фортеці Західної України
ЦДІА України у м. Львові: історія формування та характеристика фондів
Спеціальні історичні дисципліни в сучасній методиці музеєзнавства та
архівознавства
Пам’ятники та меморіальні таблиці Львова
Провідні музеї й архіви світу: історія створення та особливості
формування колекцій і фондів
6. Археологія та антропологія
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Науковий семінар
Курсова робота
Археологічна наука у Львівському університеті
Антична археологія
Поховальний обряд населення Західної України в ранньозалізному віці
Етногенез слов’ян
Основи пам’яткознавства та охорона археологічної спадщини

