
Каталог учебной дисциплины (модуля) 
 

Название учебной дисциплины  
(модуля) 

Новая и новейшая история стран 
Латинской Америки 

Код и название специальности 1-02 01 01 История и 
обществоведческие дисциплины 

Курс обучения 2 
Семестр обучения 3 
Количество учебных часов учебной 
дисциплины  (модуля): 

72 

лекционные 54 
семинарские 18 
практические  
лабораторные  
Форма отчетности Экзамен 
Количество кредитов 4,5 

Содержание дисциплины 
Учебная дисциплина предполагает изучение важнейших обобщающих 

и проблемных тем по истории латиноамериканской цивилизации, а также 
конкретно-исторического материала, освещающего основные этапы истории 
латиноамериканских народов, идейно-политическую борьбу и культурную 
жизнь государств Латинской Америки. Методологическую основу 
дисциплины составляют элементы цивилизационного, формационного и 
культурологического подходов к изучению всемирно-исторического 
процесса. 

Темы раздела I охватывают период Новой истории 
латиноамериканского региона. Особое внимание уделено изучению проблем 
колонизации континента, роли католической церкви в становлении 
латиноамериканской цивилизации, борьбе за независимость государств 
региона в XIX в., а также развитию культурной жизни Латинской Америки в 
XVI – XX вв. 

Раздел II посвящен Новейшей истории стран Латинской Америки и 
включает темы, связанные с политической, социально-экономической 
историей, культурным развитием и международной политикой ведущих 
государств Латинской Америки в период с 1918 г. до наших дней.   

УМК дисциплины разработан и представлен в репозитории БГПУ. 
 

Заведующий кафедрой всеобщей истории  
и методики преподавания истории       А.А.Корзюк 
 

 

 



Каталог вучэбнай дысцыпліны (модуля) 
 

Назва вучэбнай дысцыпліны 
(модуля) 

Новая і навейшая гісторыя краін 
Лацінскай Амерыкі  

Код і назва спецыяльнасці 1-02 01 01 Гісторыя і грамадазнаўчыя 
дысцыпліны 

Курс навучання 2 
Семестр навучання 3 
Колькасць вучэбных гадзін вучэбнай 
дысцыпліны (модуля): 

72 

лекцыйныя 54 
семінарскія 18 
практычныя  
лабараторныя  
Форма выніковага кантролю Экзамен   
Колькасць крэдзітаў 4,5 

Змест дысцыпліны 
Вучэбная дысцыпліна прадугледжвае вывучэнне найважнейшых 

абагульняючых і праблемных тэм па гісторыі лацінаамерыканскай 
цывілізацыі, а таксама канкрэтна-гістарычнага матэрыялу, які асвятляе 
асноўныя этапы гісторыі лацінаамерыканскіх народаў, ідэйна-палітычную 
барацьбу і культурнае жыццё дзяржаў Лацінскай Амерыкі. Метадалагічную 
аснову дысцыпліны складаюць элементы цывілізацыйнага, фармацыйнага і 
культуралагічнага падыходаў да вывучэння сусветна-гістарычнага працэсу. 

Тэмы раздзела I ахопліваюць перыяд Новай гісторыі 
лацінаамерыканскага рэгіёну. Асаблівая ўвага нададзена вывучэнню праблем 
каланізацыі кантынента, ролі каталіцкай царквы ў станаўленні 
лацінаамерыканскай цывілізацыі, барацьбе за незалежнасць дзяржаў рэгіёну 
ў XIX ст., а таксама развіццю культурнага жыцця Лацінскай Амерыкі ў XVI – 
XX стст. 

Раздзел II прысвечаны Найноўшай гісторыі краін Лацінскай Амерыкі і 
ўключае тэмы, звязаныя з палітычнай, сацыяльна-эканамічнай гісторыяй, 
культурным развіццём і міжнароднай палітыкай вядучых дзяржаў Лацінскай 
Амерыкі ў перыяд з 1918 г. да нашых дзён. 

ВМК курсу распрацаваны і прадстаўлены ў рэпазіторыі БДПУ. 
 

Загадчык кафедры ўсеагульнай гісторыі   
і методыкі выкладання гісторыі        А.А.Корзюк 
 

 


