
Каталог учебной дисциплины (модуля) 
 

Название учебной дисциплины  
(модуля) 

Новая и новейшая история стран 
Европы и Америки (1918–1945) 

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

Курс обучения 3 
Семестр обучения 6 
Количество учебных часов учебной 
дисциплины  (модуля): 

62 

лекционные 36 
семинарские 26 
практические  
лабораторные  
Форма отчетности Экзамен 
Количество кредитов 4 

Содержание дисциплины 
Понятие «Новейшая история» наглядно отражает становление и развитие 
современной цивилизации, формирование ее социально-экономических, 
политико-правовых и духовных основ. Это время воплощения в жизнь 
базовых принципов индустриального общества, торжества идеалов 
свободной личности и, вместе с тем, глубоких противоречий и кризисов в 
экономике и политике, социальной и духовной сферах. Первый период 
(1918–1945) знаменует собой значимые геополитические сдвиги, усиление 
евроцентризма, трансформацию общественных отношений, рост 
государственного интервенционизма, становление экономического и 
коммуникативного единства человечества, ускорение научно-технического 
прогресса и многое другое. В рамках курса изучаются: исходные рубежи 
«новейшего времени» и их трактовка в современной исторической науке; 
место Западной цивилизации среди других цивилизаций мира, присущая 
им взаимосвязь и взаимозависимость; последствия Первой мировой войны 
для стран Запада, общие тенденции их социально-экономического развития, 
духовные основы, традиции и культура; новые явления в идейно-
политической сфере и ключевые направления историко-философского 
осмысления общественных процессов; общие черты и особенности 
развития фашистских движений, их идейные истоки, формы и типы; 
становление и функционирование Версальско-Вашингтонской системы 
международных отношений (1920-е гг.); панъевропейское движение, 
пацифизм и милитаризм на мировой арене; проблемы международного 
рабочего движения: организационные и программно-тактические 
принципы течений; предпосылки мирового экономического кризиса 
1929–1933 гг., формы его проявления и степень влияния на страны 
Запада, поиск путей преодоления; проблемы формирования единого 
антифашистского фронта; роль человеческого фактора и личности в 



истории; международные отношения в 1930-е гг.; причины Второй 
мировой войны, ее ход и основные итоги. Курс излагается с позиций 
проблемно-ориентированного и междисциплинарного подходов, с учетом 
широкого спектра трактовок и оценок современной историографии. 
 

 

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

  



Каталог вучэбнай дысцыпліны (модуля) 
Назва вучэбнай дысцыпліны 
(модуля) 

 

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

Курс навучання 3 
Семестр навучання 6 
Колькасць вучэбных гадзін вучэбнай 
дысцыпліны (модуля): 

62 

лекцыйныя 36 
семінарскія 26 
практычныя  
лабараторныя  
Форма выніковага кантролю Экзамен   
Колькасць крэдзітаў 4 

Змест дысцыпліны 
Паняцце «Найноўшая гісторыя» наглядна адлюстроўвае станаўленне і 
развіццё сучаснай цывілізацыі, фарміраванне яе сацыяльна-эканамічных, 
палітыка-прававых і духоўных асноў. Гэта час увасаблення ў жыццё 
базавых прынцыпаў індустрыяльнага грамадства, ідэалаў свабоднай 
асобы і, разам з тым, глыбокіх супярэчнасцей і крызісаў у эканоміцы і 
палітыцы, сацыяльнай і духоўнай сферах. Першы перыяд (1918–1945) 
увасабляе значныя геапалітычныя зрухі, узмацненне еўрацэнтрызму, 
трансфармацыю грамадскіх адносін, рост дзяржаўнага інтэрвенцыянізму, 
станаўленне эканамічнага і камунікатыўнага адзінства чалавецтва, 
паскарэнне навукова-тэхнічнага прагрэсу і многае іншае. У рамках курсу 
вывучаюцца: зыходныя рубяжы «найноўшага часу» і іх трактоўка ў 
сучаснай гістарычнай навуцы; месца Заходняй цывілізацыі сярод іншых 
цывілізацый свету, уласцівая ім ўзаемасувязь і ўзаемазалежнасць; 
наступствы Першай сусветнай вайны для краін Захаду, агульныя 
тэндэнцыі іх сацыяльна-эканамічнага развіцця, духоўныя асновы, 
традыцыі і культура; новыя з'явы ў ідэйна-палітычнай сферы і ключавыя 
напрамкі гісторыка-філасофскага асэнсавання грамадскіх працэсаў; 
агульныя рысы і асаблівасці развіцця фашысцкіх рухаў, іх ідэйныя 
вытокі, формы і тыпы; станаўленне і функцыянаванне Версальска-
Вашынгтонскай сістэмы міжнародных адносін (1920-я гг.); 
пан'еўрапейскі рух, пацыфізм і мілітарызм на сусветнай арэне; праблемы 
міжнароднага рабочага руху: арганiзацыйныя i праграмна-тактычныя 
прынцыпы плыняў; перадумовы сусветнага эканамічнага крызісу 1929–
1933 гг., формы яго праявы і ступень уплыву на краіны Захаду, пошук 
шляхоў пераадолення; праблемы фарміравання адзінага антыфашысцкага 
фронту; роля чалавечага фактару і асобы ў гісторыі; міжнародныя 
адносіны ў 1930-я гг .; прычыны Другой сусветнай вайны, яе ход і 
асноўныя вынікі. Курс выкладаецца з пазіцый праблемна-арыентаванага і 



міждысцыплінарнага падыходаў, з улікам шырокага спектру трактовак і 
ацэнак сучаснай гістарыяграфіі. 
 

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


