Перелік орієнтованих тем дослідних робіт обласної учнівської
конференції «Україна соборна»

1. Творці української історії.
2. Ігор Рюрикович (Старий). Данський конунг чи руський князь.
3. Постать князя Ярослава Мудрого у літописах та дослідженнях науковців.
4. Тесть Європи. Діти Ярослава Мудрого.
5. Тесть Європи і творець «Руської Правди» – постать Ярослава Мудрого
крізь призму історії.
6. Данило Романович (Гальцький) – воїн, політик, стратег.
7. Мазепинське барокко, як виклик часу.
8. Духовна спадщина гетьмана Івана Мазепи.
9. «Вітчим» чи «герой» України. Постать Івана Мазепи крізь призму
століть.
10.Від Договорів і Постановлень Прав і вольностей Війська Запорозького
Пилипа Орлика до Конституції України (історико-правовий аспект).
11.«Руська трійця» - чинник соборності української нації.
12.Микола Костомаров та Михайло Грушевський – основоположники
дослідження української історії.
13.Національне питання у поглядах Михайла Драгоманова, Михайла
Грушевського.
14. Еволюція концепцій самостійності України від кінця ХІХ до кінця ХХ ст.
15.Значення діяльності Київського та Львівського відділів Наукового
Товариства ім. Шевченка в історії України початку ХХ ст.
16.«Ні, я жива, я буду вічно жити! Я в серці маю те, що не вмирає!»
Українська мавка – Леся Українка – одна з центральних постатей
української національної культури.
17.

Володимир Шухевич – етнограф, фольклорист, педагог, публіцист,
дослідник, політик та визначний громадський діяч.

18.Українське питання у ході Першої світової війни.
19.Українська революція 1917–1921 рр. Маловідомі сторінки історії.
20.Українська революція 1917–1921 рр. у постатях, подіях, фатах.
21.Акт злуки УНР і ЗУНР: відтворення історичної правди у документах і
спогадах сучасників.
22.Мемуари сучасників як джерело вивчення історії Української революції.
23.Герої України. Акт злуки. Перша Незалежність і Соборність України.
24.Легіон. Хроніка Української Галицької Армії 1918-1919 рр.
25.Свято Злуки. Політика пам’яті.
26.Українська революція у спогадах.
27.Хроніки української революції: відомі і невідомі сторінки історії.
28.Замовчувана історія. День Злуки.
29.Злука очима юних дослідників.
30.Злука УНР і ЗУНР: історико-правовий аспект.
31.Акт злуки: правові аспекти.
32.Акт злуки: крізь призму часу.
33.Українська революція 1917-1921 років у творах українських літераторів.
34.Акт злуки в українській літературі.
35.Українська дипломатія часів Української революції 1917-1921 років.
36.Акт злуки у баченні творців Української революції 1917-1921 років.
37.Забуті імена, раніше заборонені постаті, персоналії діаспори (колишні
мешканці регіону, містечка, села, відомі особи місцевого значення)
історії Української революції.
38.Злука: події документи, факти.
39.Битва під Базаром як прояв незламності української нації
40.Діяльність української діаспори від минулого до сьогодення.
41.Душу й тіло ми положим за нашу свободу (пам’яті героїв Крут).
42. Василь Липківський – символ зболеної Української автокефальної
православної церкви.

43.Андрей Шептицький, Йосип Сліпий, Любомир Гузар. Соборність України
у діяльності та поглядах УГКЦ.
44.Феномен українського шістдесятництва.
45.Українська гельсінська група і тоталітарний режим.
46.Значення діяльності УГГ в історії України, СРСР, Європи та світу.
47. Біографії Олекси Тихого, Василя Стуса, Юрія Литвина зі спогадів друзів,
сучасників та очевидців: чим жили, про що мріяли, що хотіли довести до
свідомості українців.
48.Як добре те, що смерті не боюсь я… Уособлення явища дисидентства у
образі Василя Стуса.
49.Іван Дзюба – приклад Лідера, Інтелігента, Правовика, Героя, Українця.
50. Чи потрібна Україні героїзація постатей національно-визвольного руху:
морально-етичний та історико-правовий аспекти.
51.Ліна Костенко – символ незламності України.
52.Революція на граніті. Погляд із сьогодення.
53.Історія трьох «майданів»: Революція на граніті.
54.30 років незалежності та Зройних Сил України, 25 років Конституції та
грошовій одиниці України. Здобутки і прорахунки української влади від
часу Акту проголошення незалежності України до сьогодення.
55.Україно – ти для мене диво… Цікаві сторінки історії України з погляду
дослідника.

