
Каталог учебной дисциплины (модуля) 
 

Название учебной дисциплины  
(модуля) 

Новая и новейшая история стран 
Европы и Америки (1815–1918) 

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

Курс обучения 3 
Семестр обучения 5 
Количество учебных часов учебной 
дисциплины  (модуля): 

56 

лекционные 34 
семинарские 22 
практические  
лабораторные  
Форма отчетности Зачет  
Количество кредитов 3 

Содержание дисциплины 
В рамках курса сводится в единую картину процесс поступательного, 

часто противоречивого развития евроамериканской цивилизации в ХIХ – 
начале XX вв. Дается картина формирования территорий европейских стран; 
анализируются демографические процессы, в том числе причины роста 
населения Европы, перемещения сельских жителей в города и роста 
последних, межгосударственной миграции населения. Раскрываются темы 
развития науки и техники, завершения промышленной революции, развитие 
фабрично-заводской индустрии, складывание мировой капиталистической 
системы хозяйства, формирование империализма как особой стадии 
капитализма. Освещается политическое, социальное, экономическое и 
культурное развитие стран Западной Европы и США. Общая концепция 
применительно к этой части курса сводится к тому, что этап революционного 
обновления Европы в 1870-х годах переходит в стадию эволюционного 
развития. Рассматриваются предпосылки перехода правительств государств 
Запада на рельсы социально-политического реформизма, государственной 
социальной политики, создания системы социального страхования. 
Рассмотрены основные направления социальной политики католической и 
протестантской церквей. Показана социальная структура 
западноевропейских стран и США. Сделан обзор возникновения и развития 
рабочего, тред-юнионистского и женского движения. Рассматриваются 
международные отношения и военные конфликты эпохи. Освещены военные 
действия на фронтах Первой мировой войны и внутриполитическое развитие 
главнейших западноевропейских государств и США в военные годы. 
 

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

 



Каталог вучэбнай дысцыпліны (модуля) 
 

Назва вучэбнай дысцыпліны 
(модуля) 

Новая гісторыя Еўропы і Паўночнай 
Амерыкі (1815-1918) 

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

Курс навучання 3 
Семестр навучання 5 
Колькасць вучэбных гадзін вучэбнай 
дысцыпліны (модуля): 

56 

лекцыйныя 34 
семінарскія 22 
практычныя  
лабараторныя  
Форма выніковага кантролю Залік 
Колькасць крэдзітаў 3 

Змест дысцыпліны 
У рамках курса зводзіцца ў адзіную карціну працэс паступовага, часта 
супярэчлівага развіцця еўраамерыканскі цывілізацыі ў ХIХ – пачатку XX 
стст. Даецца карціна фарміравання тэрыторый еўрапейскіх краін; 
аналізуюцца дэмаграфічныя працэсы, у тым ліку прычыны росту 
насельніцтва Еўропы, перамяшчэння сельскіх жыхароў у гарады і росту 
апошніх, міждзяржаўнай міграцыі насельніцтва. Раскрываюцца тэмы 
развіцця навукі і тэхнікі, завяршэння прамысловай рэвалюцыі, развіццё 
фабрычна-завадской індустрыі, складванне сусветнай капіталістычнай 
сістэмы гаспадаркі, фарміраванне імпэрыялізму як асаблівай стадыі 
капіталізму. Асвятляецца палітычнае, сацыяльнае, эканамічнае і культурнае 
развіццё краін Заходняй Еўропы і ЗША. Агульная канцэпцыя ў дачыненні да 
гэтай частцы курсу зводзіцца да таго, што этап рэвалюцыйнага абнаўлення 
Еўропы ў 1870-х гадах пераходзіць у стадыю эвалюцыйнага развіцця. 
Разглядаюцца перадумовы пераходу урадаў дзяржаў Захаду на рэйкі 
сацыяльна-палітычнага рэфармізму, дзяржаўнай сацыяльнай палітыкі, 
стварэння сістэмы сацыяльнага страхавання. Разгледжаны асноўныя 
напрамкі сацыяльнай палітыкі каталіцкай і пратэстанцкай цэркваў. Паказана 
сацыяльная структура заходнееўрапейскіх краін і ЗША. Зроблены агляд 
ўзнікнення і развіцця працоўнага, тред-юніянісцкі і жаночага руху. 
Разглядаюцца міжнародныя адносіны і ваенныя канфлікты эпохі. Асветлены 
ваенныя дзеянні на франтах Першай сусветнай вайны і унутрыпалітычнае 
развіццё найгалоўных заходнееўрапейскіх дзяржаў і ЗША ў ваенныя гады. 
 

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


