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Рекомендовано Міністерством освіти і науки України
 (Лист №1/11-3264 від 11. 03. 2014 р.)

Політичні портрети України: Національне Відродження України у ХХ –
ХХІ ст., книга 1. – Навчальний посібник / Укладачі: проф. Карасевич А. О.,
проф. Священко З. В. – Умань.: ПП  Жовтий О.О., 2015. – 663 с.

У  навчальному  посібнику  розглядаються  основні  етапи  українського
національного руху у ХХ – на початку ХХІ ст. на терені зародження і діяльності
політичних партій і об'єднань. Укладачі пропонують своїм читачам інформацію про
основні політичні партії і організації України, політичні та військові формування
національно-визвольного характеру.

Посібник  буде  корисним  всім  тим,  хто  цікавиться  складними  процесами
формування  української  національної  ідеї,  національної  свідомості,  політичної
культури і політичної самобутності українського народу.

© Карасевич А. О., Священко З. В.,  2015
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 Рецензенти:

Токовенко О. С. –  доктор філософських наук, професор, декан факультету
суспільних  наук  і  міжнародних  відносин  Дніпропетровського  національного
університету імені Олеся Гончара
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Рекомендовано Міністерством освіти і науки України 
 (Лист №1/11-3264 від 11. 03. 2014 р.)

Політичні портрети України: Національне Відродження України у ХХ –
ХХІ ст., Книга 2. – Навчальний посібник  / Укладачі: проф. Карасевич А. О.,
проф. Священко З. В.  – Умань.: ПП  Жовтий О.О., 2015. – 604 с.

У  навчальному  посібнику  розглядаються  політичні  портрети  відомих
представників  національного  відродження  України  у  ХХ  столітті  на  терені
зародження  політичних  партій  і  об'єднань  в  дореволюційну  і  радянську  добу.
Укладачі  пропонує  своїм  читачам  основних  представників  національного  руху
названих періодів визвольної боротьби, вказує на причини виникнення названого
явища у  політичній  історії  України,   висвітлює  політичні  портрети державних і
партійних мужів, які були причетні до названих подій, а також ті, які із зброєю в
руках  захищали  українську  національну  ідею.  Цікавими  є  екскурси  в  історію
виникнення  і  етапи  боротьби  націоналістичних  партій  та  об’єднань  на  терені
України названої доби.

Посібник  буде  корисним  всім  тим,  хто  цікавиться  складними  процесами
формування  української  національної  ідеї,  національної  свідомості,  політичної
культури і політичної самобутності українського народу.

©Карасевич А. О., Священко З.В.,  2015
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Політичні портрети України: Національне Відродження України у ХХ –
ХХІ ст., Книга 3. – Навчальний посібник  / Укладачі:  проф. Карасевич А. О.,
проф. Священко З. В.  – Умань.: ПП  Жовтий О.О., 2015. – 525 с.

У  навчальному  посібнику  розглядаються  політичні  портрети  відомих
представників національного відродження України у ХХ ст. на терені зародження
політичних партій і об'єднань у дореволюційну і радянську добу. Укладач пропонує
своїм  читачам  основних  представників  національного  руху  названих  періодів
визвольної боротьби, вказує на причини виникнення названого явища у політичній
історії України,  висвітлює політичні портрети державних і партійних мужів, які
були  причетні  до  названих  подій,  а  також ті,  які  із  зброєю  у  руках  захищали
українську національну ідею. Цікавими є екскурси в історію виникнення і етапи
боротьби націоналістичних партій та об’єднань на терені України названої доби.

Посібник  буде  корисним  всім  тим,  хто  цікавиться  складними  процесами
формування  української  національної  ідеї,  національної  свідомості,  політичної
культури і політичної самобутності українського народу.
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