
Міністерство освіти і науки України
Уманський державний педагогічний університет

імені Павла Тичини

Карасевич А. О., Священко З. В.

Політичні портрети Новітньої доби. Росія. Книга 1

Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту
України – (Лист № 1/11-13406 від 16.08.2012 р.)

УМАНЬ  – 2015



УДК   94 (470 + 571) (092)
ББК    63.3 (2) – 8
П  49

Рецензенти: Токовенко О. С. – доктор філософських наук, професор, декан
факультету  суспільних  наук  і  міжнародних  відносин  Дніпропетровського
національного університету імені Олеся Гончара;

Шатохін А. М. – доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри
соціально-гуманітарних  і  правових  дисциплін  Уманського  національного
університету садівництва;

Кривошеїн В. В. – доктор політичних наук, професор кафедри політології
Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

Політичні  портрети Новітньої доби. Росія.  Книга 1.– Навчальний посібник /
Укладачі: А.О. Карасевич., З. В. Священко., – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2015. –
764 с.

У навчальному посібнику розглядаються політичні портрети відомих історичних
діячів Російської імперії початку ХХ століття.

Укладачі  звертаються  до  цікавих  випадків  у  особистому  житті  представників
тогочасного  істеблішменту,  а  також  представників  ліберальних  та  радикальних
політичних  течій  та  рухів,  відомих військових  діячів;  прослідковують їх  становлення,
політичну та революційну діяльність, участь у військових подіях того часу. 

Посібник призначений для студентів історичних факультетів ВНЗ та вчителів icтopiї
загальноосвітніх шкіл, а також для всіх, хто цікавиться проблемами всесвітньої  icтopiї
новітнього часу, історією видатних особистостей.

©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;

Шатохін  А.  М.  –  доктор  соціологічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри
соціально-гуманітарних і  правових дисциплін  Уманського національного університету
садівництва;

Кривошеїн  В.  В.  –  доктор  політичних  наук,  професор  кафедри  політології
Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

Політичні  портрети  Новітньої  доби.  Росія.  Книга  2.  -  Навчальний
посібник  / Укладачі: А.О. Карасевич., З. В. Священко.,– Умань: ФОП  Жовтий
О.О., 2014. – 474 с.

У навчальному посібнику розглядаються політичні портрети відомих діячів Білого
руху часів Громадянської війни в Росії.

Укладачі  звертаються  до  цікавих  випадків  у  особистому  житті   представників
Білої  гвардії,  прослідковують  їх  становлення,  військову  діяльність,  участь  у  війнах  і
битвах названого часу. Цікавими для читачів будуть сторінки біографій як відомих так і
невідомих патріотів Росії, борців із більшовизмом. 

Посібник буде корисним тим, хто цікавиться історією Білого руху, як історичного і
політичного явища, історією видатних особистостей.

©Карасевич А. О., Священко З.В., 2014
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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;

Шатохін  А.  М.  –  доктор  соціологічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри
соціально-гуманітарних і  правових дисциплін  Уманського національного університету
садівництва;

Кривошеїн  В.  В.  –  доктор  політичних  наук,  професор  кафедри  політології
Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

Політичні  портрети  Новітньої  доби.  Росія.  Книга  3.  -  Навчальний  посібник
/Укладачі: А. О. Карасевич., З. В. Священко., – Умань: ФОП  Жовтий О.О., 2014.
– 883 с.

У  навчальному  посібнику  розглядаються  політичні  портрети  відомих
представників силових і терористичних структур СРСР часів сталінської доби (1920-ті –
1953 рр.).  

Укладачі звертаються до трагічних сторінок становлення терору в більшовицьку
добу, аналізу відповідних організацій і  їх представників, які юридично санкціонували
терор з  позиції  держави.  Посібник буде корисним тим,  хто  цікавиться  появою таких
структур в історії Росії і СРСР, як ВЧК, ДПУ, НКВС і політичними портретами тих, хто був
причетний до репресій народів і особистостей.

©Карасевич А. О.,  
Священко З.В., 2014
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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;

Шатохін  А.  М.  –  доктор  соціологічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри
соціально-гуманітарних і  правових дисциплін  Уманського національного університету
садівництва;

Кривошеїн  В.  В.  –  доктор  політичних  наук,  професор  кафедри  політології
Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

Політичні  портрети  Новітньої  доби.  Росія.  Книга  4.  -  Навчальний  посібник
/Укладачі:  А. О. Карасевич., З. В. Священко. – Умань: ФОП  Жовтий О.О., 2014.
– 748 с. 

У  навчальному  посібнику  розглядаються  політичні  портрети  військової  еліти
воєнного  і  повоєнного  періодів  СРСР.   Укладачі  пропонують своїм читачам  відомих
представників  названого  часу  –  маршалів,  генералів  і  адміралів  -  усіх  тих,  які
прославилися у воєнних баталіях Другої світової війни, як безпосередні їх учасники.

 Укладачі звертаються до цікавих випадків з їх особистого життя, прослідковують
їх  військово-політичну  діяльність,  характеризують  командні  кадри  радянської  доби.
Посібник  буде  корисним  тим,  хто  цікавиться  воєнною  історією часів  Другої  світової
війни, локальних війн напередодні краху Радянського Союзу.

  

©Карасевич А. О., Левківський К. М.,  
Священко З .В.,  2014
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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;

Шатохін  А.  М.  –  доктор  соціологічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри
соціально-гуманітарних і  правових дисциплін  Уманського національного університету
садівництва;

Кривошеїн  В.  В.  –  доктор  політичних  наук,  професор  кафедри  політології
Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

Політичні  портрети  Росії.  Книга  3.  -  Навчальний посібник  /Укладачі:  А.  О.
Карасевич., З. В. Священко.,    – Умань: ФОП  Жовтий О. О., 2014. – 769 с.

У  навчальному  посібнику  розглядаються  політичні  портрети  відомих
представників силових структур СРСР і Росії у 1953 – 2014 рр.  Укладачі пропонують своїм
читачам   відомих  представників  КДБ  і  НКВД,  а  також  політичні  портрети  силових  і
терористичних структур в історії Російської федерації і СРСР.

 Укладачі  звертаються  до  цікавих випадків  у  особистому житті   представників
силових  структур,  прослідковують  військову  діяльність  Миколаївської  воєнної  еліти
російської  армії,  характеризують командні  більшовицькі  кадри та вищий командний
склад  радянської  доби,  їх  участь  у  війнах  названого  періоду.   Цікавими  для  читачів
будуть сторінки становлення воєнної  героїки ХХ ст.,  аналіз  її  яскравих представників,
серед  яких  було  чимало  українців.  Посібник  буде  корисним   тим,  хто  цікавиться
воєнною  історією  комуністичної  доби,  як  історичного  і  політичного  явища,  а  також
появою таких структур у історії Росії і СРСР, як  НКВД і ФСБ Росії, політичні портрети тих,
хто був причетний до репресій народів і особистостей минулого червоного століття.

©Карасевич А. О., Священко З. В., 2014


