
ПЕРЕМОЖЦІ
ЗМАГАННЯ

Колектив нашого інститу
ту, як і всі радянські лю
ди, розгорнув соціалістичне 
змагання в честь виконан
ня історичних рішень XXVI 
з’їзду. КПРС і завдань пер
шого року одинадцятої п’я 
тирічки.

Під час роботи XXVI з’ї- . 
зду КПРС були підведені 
підсумки соціалістичного 
змагання, які були взяті в 
честь цього важливого фо
руму.

Перше місце серед фа
культетів зайняв факультет 
автоматики і обчислюваль
ної техніки (декан факуль
тету Лисогор В. ІУІ., сек
ретар партбюро Погосяч 
В, Н., голова профбюро 
Філінюк М. А.). Друге 
місце зайняв енергетичний 
факультет (декан Налбан- 
дян Д. Б., секретар партбю- 
ро Дубровський В. П, голо
ва профбюро Страшевський 
€. Л.). Третє місце присуд

жено інженерно-будівельно
му факультету (декан фа
культету Линник А. С. сек
ретар партбюро Яцковський 
І. Мі, голова профбюро Ве- 
ремчук С. С.).

Серед спеціальних кафедр 
перше місце зайняла кафед
ра обчислювальної техніки.

Перше місце серед зага- 
льноінженерних кафедр 
присуджено кафедрі опору 
матеріалів, друге — кафед
рі енергетики, третє — охо
рони праці.

Серед загальноосвітніх Ка
федр на першому місці ка
федра фізики, на другому. 
— теоретичної механіки; 
на третьому — кафедра ви
щої математики.

Серед кафедр суспільних 
наук перше місце присуд
жено кафедрі філософії, 
друге кафедрі політекономії, 
третє — кафедрі науко
вого комунізму.

Р. УРЛАПОВА,

ВТІЛЮ ЄМО в життя
Первинна організація товариства «Знання» розробила 

заходи по пропаганді матеріалів XXVI з ’їзду КПРС се
ред викладачів, співробітників і студентів нашого ін
ституту. Згідно плану будуть проведені такі лекції:

ІЗ березня — «Економічна політика КПРС в період 
розвинутого соціалізму». Читає старший викладач ка
федри політичної економії П. Т. Солейко.

20 березня — Виступ делегата XXVI з ’їзду КПРС.
10 квітня — «XXVI з ’їзд КПРС про соціально-політич- 

ний і духовний розвиток радянського суспільства». 
(Доцент Шановський В. К.).

17 квітня — «Торжество ленінських ідей в Комуніс
тичному будівництві». (Доцент Данилюк Ю. -С ).

15 Травня — «XXVI з ’їзд КПРС про зростання керів
ної ролі партії в комуністичному будівництв!». (До
цент Вальчук Б. А.).

22 травня — «XXVI з’їзд КПРС про роль науково- 
технічного прогресу в створенні матеріально-технічної 
бази комунізму». (Професор Друкований М. Ф.).

□ .

Студенти інституту, як і 
весь радянський народ, з 
великим піднесенням вив - 
чають матеріали XXVI з'їз
ду КПРС. Рішення з'їзду 
надихають їх на глибоке і 
всебічне освоєння програм- 
ного матеріалу, щоб стати 
висококваліфікованими спе
ціалістами суспільного ви
робництва.

На знімку: (зліва напра
во)  студенти Мочай Н. В., 
Захаров О. В., Терещенко 
О, П., вивчають матеріали 
XXVI з'їзду КПРС.
Фото В. Садовського,

□

В и в ч а є м о , с х в а л ю є м о
Радянський народ, всі 

прогресивні люди планети 
знаходяться під неослабним 
враженням від роботи 
XXVI з’їзду КПРС.

Комуністи, весь колек
тив кафедри політекономії 
гаряче схвалює і підтримує 
миролюбиву зовнішню і 
внутрішню політику партії, 
спрямовану на підвищен
ня народного добробуту.

Великі і серйозні завдан
ня по вивченню і пропаган
ді матеріалів XXVI з ’їзду 
партії стоять зараз перед 
викладачами суспільних на
ук. Усвідомлюючи це, кому
ністи нашої кафедри в дні 
роботи з’їзду вирішили 
розробити заходи по вив
ченню і пропаганді його 
матеріалів. Такі заходи бу
ли підготовлені, обговоре
ні і затверджені на засі
данні кафедри. Заходи 
охоплюють широке коло

питань. Зокрема, по учбо
во-методичній роботі пе
редбачається, щоб всі ви
кладачі широко використо
вували рішення і матеріали 
з’їзду на лекціях і семіна
рських заняттях, Плануєть
ся переробка кафедраль
ного фонду лекцій, розроб
ка наочних посібників і 
слайдів, які відображали б 
перспективи розвитку ра
дянської економіки в XI 
п’ятирічці і на період до 
1990 року, переоформлен
ня стендів, По ідейно-вихов
ній роботі плануємо орга
нізувати і провести декіль
ка конференцій по матеріа
лах з’їзду для студентів, а 
також населення міста і об
ласті, прийняти участь в ле
нінському заліку в комсо
мольських організаціях.

Деякі заходи проведено.
Так, в гуртожитку № 3 ми 

провели вечір запитань і від

повідей, присвячений закін
ченню роботи XXVI з’їзду 
партії. Викладачі кафедри 
відповіли на запитання з 
різних аспектів зовнішньої і 
внутрішньої політики КПРС. 
Враховуючи, що вечір ви
кликав інтерес студентів, 
вирішено подібні заходи 
проводити періодично.

Важливим напрямом вив
чення і пропаганди матеріа
лів з’їзду є студентські на
укові роботи. На традицій
ну обласну студентську на
укову конференцію кафед
ра готує 55 рефератів на 
найбільш актуальні соціа
льно економічні теми, в то
му числі 8 рефератів с ту- 
дентів-вечірників. Наприк
лад, студентка вечірнього 
факультету Никіфорова Л. 
пише наукову працю на 
тему: «Деякі питання удос
коналення планового керів

ництва е к о н о м ік о ю  
СРСР в світлі рішень 
XXVI з’їзду КПРС», а 
студенти цього ж факуль
тету Безверхній І. і Ма- 
лик М. у співавторстві дослід- 
жують проблему росту 
ефективності підготовки і 
використання кваліфікова
ної робочої сили в світлі 
рішень XXVI з’їзду КПРС. 
Особливу увагу звертаємо 
на якісь студентських науко
вих праць з таким розра
хунком, щоб найкращі з 
них рекомендувати на IX 
Всесоюзний конкурс сту
дентських наукових праці? 
з суспільних наук, історії 
ВЛКСМ і міжнародного мо
лодіжного руху, присвяче
ний XXVI з 'їзду КПРС.

Викладачі і співробітники 
кафедри політичної еконо
мії докладуть всіх зусиль 
щоб намічені заходи по 
вивченню і пропаганді ма
теріалів XXVI з ’їзду партії 
виконати.

Л. ІГНАТОВ, 
партгрупорг кафедри

ВЧАТЬСЯ МАЙБУТНІ 
З О Д Ч І

У вересні 1979 року в на
шому інституті було ство
рено студентське проектно- 
конструкторське бюро. Йо
го мета — навчити студен
тів виконувати реальні про
екти. За період існування 
СПКБ, колектив розробив 
корпус інженерно - будіве
льного факультету, який у 
вересні минулого року був 
зданий в експлуатацію. Сту
дентське проектно - конст
рукторське бюро також про
ектувало аудиторно - лабо
раторний корпус інституту, 
житловий будинок на 90
квартир і ряд інших об'є
ктів.

Тепер колектив СПКБ на

раховує 17 чоловік штат
них працівників і 50 -сту

дентів інженерно - будіве
льного факультету.

Найближчим часом перед 
бюро стоїть завдання залу 
чити до роботи близько 200 
студентів різних факульте
тів. В колективі багато пер- 
спективних інженері і тех
ніків, які мають достатній 
досвід і можуть виконува
ти поставлені перед ними 
складні завдання. Серед 
них старший інженер Мель
ник В, Я., старший- технік 
Бурштейн С. С, та інші,

Юнаки і дівчата схили
лися над книгами, уважно 
вчитуються в матеріали, 
занотовують в зошити го
ловні думки творів, стиха 
перемовляються, обміню
ються думками. Читальний 
зал кафедр суспільних на
ук майже завжди перепов
нений. Та це й не дивно, 
адже тут створено всі умо
ви для роботи студентів.

Книжковий фонд складає 
26,6 тис, примірників, Про
тягом семестру працівники 
читального залу роблять 
майже 50 тис, книговидач, 
що свідчить про значний 
обсяг виконуваної роботи.

В центрі уваги працівни
ки читальні тримають про
паганду творів класиків 
марксизму-ленінізму, мате
ріалів партії і уряду, праць 
Л, І. Брежнєва, літерату
ри про революційні, бойові 
і трудові традиції радянсь
кого народу.

Напередодні з’їзду пра
цівниками залу б|ули про
ведені теоретичні конферен
ції на теми: «Жити, вчитися 
і працювати по-ленінськи, 
по-комуністичному», «Фор
мування марксистсько-ленін
ського світогляду трудящих 
— найважливіше завдання 
комуністичного виховання».

У дні роботи з’їзду підго
товлено книжкові виставки: 
«XXVI з’їзду КПРС — са
мовіддану працю, ентузіазм
і творчість », «Нові горизон

ти комуністичного будівницт
ва », ряд книжкових виста
вок готуються у ці дні.

Необхідно в ід з н а ч и т и  
кращих бібліотекарів нашо
го читального залу 3. У. 
Постнікову, Л. М. Клетну, 
К. Д. Климовицьку,. які 
уважно ставляться до за
питів студентів.

Л. КОСАКІВСЬКА, 
старший бібліотекар.

І. ГЛУШКОВ, 
начальник СПКБ.

Цей знімок наш фотокореспондент зробив в час зи
мової екзаменаційної сесії. Василь Присяжнюк і Тетя
на Кравчук задоволені — семестр пройшов у напруже
ній праці, програмовий матеріал засвоєний, а тому в 
залікових книжках з'явились «п'ятірки».

ДО ПОСЛУГ СТУДЕНТІВ



2, стор.

Науково - технічна біб
ліотека інституту організо
вана в 1960 роді. На 1 січ
ня 1961 року в її фонді на
лічувалось понад 5 тисяч 
друкованих одиниць.

На сьогоднішній день — 
це велика бібліотека, яка 
складається з п'яти відді
лів: комплектування та об
робки літератури, обслуго
вування читачів, довідково- 
бібліографічного, науково- 
технічної інформації та 
книгозберігання.

До послуг читачів пред- 
ставлені: фонд, в якому є 
390 тисяч книг, брошур, 
журналів на російській та 
іноземних мовах, інформа
ційних та неопублікованих 
матеріалів, дисертації та ін
ші матеріали; два абоне
менти, учбовий на науко
вий читальні зали для сту
дентів молодших та стар 
ших курсів і працівників 
інституту, періодичних та ін
формаційних видань, суспі
льно - політичної літерату
ри, кімната каталогів і кар
ток.

В інженерно - будівельно
му корпусі організується 
абонемент і читальні зали на 
100 посадочних місць, що 
складає 37 процентів від 
усіх посадочних місць в чи
тальних залах бібліотеки.

Два рази на місяць в біб
ліотеці організуються інфор
маційні перегляди нової лі
тератури, а між перегляда
ми — книжкові виставки.

Літературу, відсутню у 
фонді бібліотеки, можна за
мовити по міжбібліотечному 
абонементу. В будь-якому 
відділі бібліотеки читач мо
же отримати кваліфіковану 
допомогу в пошуці необхід
ної літератури.

Багато сил та енергії в 
розвиток бібліотеки вкла
дає її колектив, в якому 
трудяться Щегоцька Марія 
Миколаївна організатор 
та керівник бібліотеки до 
1972 року, Беспалова Лідія 
Степанівна, Деренівська Ні
на Іванівна, Єфімова Ніна 
Степанівна, комуністи Ге- 
расимчук Надія Феодосівна

  Капкіна Наталія К остян
тинівна.

В колектив бібліотеки 
влились такі сумлінні лю
ди, ик Большего Валентина 
Семенівна, Косаківська Люд
мила Максимівна, Дубова 
Ганна Матвіївна, Меркуло- 
ва Таїсія Михайлівна, Кова
ленко Світлана Євгенівна, 
Шабурова Олександра Іл- 
лінічна, Сахно Людмила Іва
нівна, Мороз Тетяна Матві
ївна, Воронцова Тетяна Дми
трівна і інші.

Добре працює і наша мо
лодь, яка складає майже 
50 процентів всього колекти
ву бібліотеки. Це комсомо
льці Кондратюк Тетяна, Ма- 
лстіна Людмила, Большего 
Людмила та інші.

За 1980 рік обсяг конти  
нгенту студентів бібліотеч
ним обслуговуванням досяг 
99,6 процентів, а студентів 
стаціонарного відділення — 
100 процентів, придбано 
38537 примірників нової лі
тератури.

В результаті активної про- 
паганди літератури до 110- 
річниці з дня народження 
В. І. Леніна, до 35-річчя 
Великої Перемоги, назу
стріч XXVI з'їзду КПРС та 
іншим подіям року, а та
кож в допомогу учбовому 
процесу та НДР інституту 
видано читачам 435 тис. оди
ниць томів в т .ч .  ви
дано 135 тис. одиниць сус
пільною - політичної літера
тури, що складає 31,1 про
центів до загальної книго
видачі, організовано 157 те
матичних книжково - ілюст
ративних виставок, проведе
но 13 оглядів літератури і 
ряд інших заходів.

Для активної пропаганди 
книги потрібні сучасні кни
жкові вітрини, засоби меха
нізації та автоматизації, 
гарний спецодяг. (

Напевно вказані проблеми, 
будуть вирішені в 11-й п'я
тирічці з вводом в експлуа
тацію нового учбового кор
пусу і побудованої в ньо
му бібліотеки.

М. АФАНАСЬЄВА, 
зав, бібліотекою,

Чотири роки тому, коли 
постало питання: «Ким бу
ти?», я вибрала факультет 
автоматики і обчислюваль
ної техніки Вінницького по
літехнічного інституту. Ду
маю, що не випадково. Я 
раніше багато чула про цей 
факультет, а тепер можу 
сказати, що він захоплює 
багатьох юнаків, і дівчат.

Факультет автоматики і 
обчислювальної техніки вва
жається одним з провідних 
в нашому інституті, Студен
ти оволодівають навиками 
інженерів за двома спеціаль
ностями: «Автоматика і те
лемеханіка» та «Електрон
но-обчислювальні машини». 
Вся діяльність викладачів 
спрямована не лише на під
готовку спеціалістів за 
програмою вузу, але й на 
приваблення до наукової 
роботи, на виховання всебіч
но розвинених людей — 
майбутніх будівників кому
нізму.

Багато зусиль і творчості 
у викладанні і розвитку

науки, удосконаленні учбо
вого процесу прикладають 
вчені нашого факультету. 
Серед них заслужений діяч 
науки УРСР, доктор тех
нічних наук, професор Іван 
Васильович Кузьмін, який 
створив наукову школу по 
контролю й управлінню і 
підготовив близько 30 док
торів технічних наук і по
над 70 кандидатів техніч
них наук. Завідуючий ка
федрою, доктор технічних 
наук, професор В. Т. Ма- 
ліков організував наукову 
школу по розробці і дослід
женню приладів і устано
вок контролю матеріалів і 
виробів.

Під керівництвом завіду
ючого кафедрою обчислю
вальної техніки доктора тех
нічних наук, професора 
О. П. Стахова розвивається 
новий напрямок в науці — 
алгоритмічна теорія вимі
рювання, розробляється но
ва система нумерації.

Серйозними проблемами в- 
сфері мікроелектроніки зай

мається кафедра електрон
них приладів під керівницт
вом д о к т о р а  техніч
них наук, професора 
В. С. Осадчука, Великою 
повагою у студентів корис- . 
туються декан факультету, 
кандидат технічних наук, 
доцент В. М. Лисогор, за 
ступники декана, кандида
ти технічних наук В. Ф. 
Кабаненко і О. С. Васюра, 
доценти Ю. П. Харитонен- 
ко, І. Я. Хаїмзон і багато 
інших викладачів, на чиїх 
лекціях панує завжди діло
ва атмосфера.

На нашому факультеті на
вчається 870 студентів. Біль
ше половини з них займає
ться науковими досліджен
нями. Про це свідчать ба- 
гаточисленні доповіді на 
обласних науково-технічних 
конференціях, участь у все
союзних і республіканських 
конкурсах, на яких найкра
щі роботи неодноразово від
значались дипломами і гра
мотами. Серед них дипломи 
Виставок досягнень народ

У ПАМ'ЯТІ НАРОДНІЙ
«Шевченко з нами, Шевчен

ко навіки увійшов у нашу 
сім’ю велику, вільну, нову».

М. Т. РИЛЬСЬКИЙ.

З іменем Т. Г. Шевчен
ка пов’язані кращі традиції 
української та російської 
літератури, образотворчого 
мистецтва, суспільно - полі
тичної думки й сторінки 
боротьби трудящих проти 
царського самодержавства. 
Глибокий реаліст і переко
наний інтернаціоналіст він, 
як і М. Чернишевський, 
О. Герцен, М. Добролюбов, 
М. Некрасов, був предтечею 
появи української і росій
ської соціал - демократії, 
палким поборником одвіч
ного братерства насамперед 
трьох братніх народів — 
українського, російського й 
білоруського. Своє місце в 
літературному, мистецькому 
й громадському житті Коб
зар чітко визначив, коли 
писав: «Людей закованих
моїх убогих, наших... Возве
личу малих отих рабів ні- 
мих! Я на сторожі коло їх 
поставлю слово».

Ще при житті, поета пе
редові мислителі, літерато
ри, митці високо цінили ре

волюційність слова, народ
ність творчості й всупереч 
заборонам царських сатра
пів прагнули увічнити в 
пам’яті народній його об
раз. «Він великий тим, — 
підкреслював О. Герцен, — 
що є цілком народний пи
сьменник, як наш Кольцов, 
але він має набагато біль
ше значення ніж Кольцов, 
оскільки Шевченко є також 
політичним діячем і висту
пає як борець за свободу». 
У свою чергу М. Добролю
бов писав: «Він вийшов з 
народу, жив з народом і 
не тільки думкою, а й об
ставинами життя був з ним 
міцно і кровно зв’язаний».

Передові російські й ук
раїнські митці прагнули 
увічнити образ Т. Шевчен 
ка в літературі, живописі, 
монументальній скульптурі, 
музиці. Серед них відомий 
російський скульптор М. Ми- 
кешин, щирий приятель Коб
заря вже на початку 1860 р. 
робить таку першу спробу, 
коли розробляв пам’ятник 
на честь 1000-ліття Росії, в 
1872 році повторює запо
вітну мрію, проектуючи па
м’ятник Богданові Хмель
ницькому для Києва і на

решті, в 1890 році, коли* 
працював над монументом 
для Катеринограду. Проте 
царські сатрапи нагадували 
скульпторові резолюцію 
Олександра II на першому 
проекті пам’ятника: «Изоб- 
ражение Гоголя сохранить, а 
Шевченко, допущенное про- 
извольно, исключить».

Над увічненням образу 
Шевченка, в різні періоди 
працювали художники 
Г. Честаківський, І. Сошен- 
ко, Г. Псьол, К. Трутовсь- 
кий, М. Мурашко, І. Крим
ський, І. Рєпін, М. Баши- 
ров, Яків де Бальмен — 
перші ілюстратори «Коб 
заря», а також відомі 
скульптори — Ф. Каменсь- 
кий, Р. Бах, Б. Едуарде, 
академіки П. Забіла, Л. По- 
зен, В. Беклемішев та інші. 
Виконаний останнім б’юст- 
пам’ятник Кобзареві неле
гально було поставлено в 
1890 році в Харкові, який 
вважається найпершим, па
м’ятником Т. Шевченкові 
на Україні і в світі.

Наперекір царським за
боронам 1909—1913 ро
ках відбулося чотири між
народні конкурси за участю 
найвидатніших скульпторів

ного господарства СРСР і 
УРСР. За участю студентів 
опубліковуються наукові 
статті, захищаються заявки 
на авторські винаходи.

Ось уже на протязі бага
тьох років факультет зай
має провідне місце по ус
пішності. Студенти борють
ся під девізом «Ні одного 
відстаючого поряд». У нав
чанні, відпочинку, у сту
дентських будівельних заго
нах — всюди відчувається 
ентузіазм молодих, всюди 
невтомно б’ється пульс жит
тя і творчості майбутніх 
будівників комунізму. Во
ни активно перетворюють в 
життя девіз: «Свій інститут 
— своїми руками».

Уміло і цікаво організу
вати час — одна з харак
терних рис юнаків і дівчат 
нашого факультету. Безпе
речно, що їх студентські 
роки назавжди залишаться 
для них найкращими рока
ми життя.

О. ЮДЕНКО,
студентка.

ДО РІЧНИЦІ з дня 
' НАРОДЖЕННЯ 

Т. Г. ШЕВЧЕНКА

на кращий проект пам’ят 
ника для Києва: розгля
нуто 164 проекти, зібрано 
серед народу на втілення 
кращого з них в матеріалі 
більше 170 крб. Принципо
ву оцінку антинародній по
літиці уряду щодо вшану
вання пам’яті Кобзаря д ав 
у 1914 році В. І. Ленін: 
«Заборона вшанування Шев
ченка була таким чудовим, 
прекрасним на рідкість 
щасливим і вдалим заходом 
з точки зору агітації про
ти уряду, що кращої агіта
ції і уявити собі не можна».

Активну боротьбу за увіч
нення пам’яті Кобзаря вели 
також трудящі нашого 
краю — колишньої поділь
ської губернії. В різні ро
ки тут жили, працювали і 
пропагували революційні 
ідеї Т. Шевченка, зокрема 
І .Сошенко, К. Стеценко, 
П. Чайковський, А. Свид- 
ницький, М. Леонтович, 
О. Новаківський, відомий 
російський поет-революціо- 
нер, автор слів пісні «За- 
мучен тяжелой неволей» 
Г. Мачтет та інші. Тільки 
в 1908 р. на пам’ятник Коб
зареві зібрано пожертву
вання: у Балтянському по

Юнаки і дівчата нашого інституту віддають багато 
сил і старання, щоб вивчати свої любимі науки, стати 
справжнім, грамотним спеціалістом, принести в май
бутньому користь своїй Батьківщині.

Та не лише в лекційних залах і лабораторіях прово 
дять свій час студенти. Після, закінчення занять кожен 
з них знайде собі справу до душі. Немало молоді за
хоплюється науковою роботою, до їх послуг — сучасні 
лабораторії. А Галина Кучко і Наталія Сівець, яких 
ви бачите на цьому знімку, закохані в мистецтво- 
Своїми виступами на сцені вони приносять задоволення 
своїм товаришам по навчанню, викладачам інституту.

ТРЕТІЙ ТРУДОВИЙ
Важлим  етапом навчаль 

но-виховної роботи є тре
тій трудовий семестр. Пра
цюючи в студентських бу
дівельних-загонах пліч-о- 
пліч з робітниками і кол
госпниками студенти - полі
техніки набувають досвіду 
колективної праці і твор
чості, закріплюють на прак
тиці знання, виховують в 
собі активну життєву пози
цію.

Щорічно поновлюється 
склад загонів, але незмін
ним залишаються традиції 
самовідданої праці, духу 
романтики і дружби.

Згідно плану в інституті 
в 1981 році формується 14 
будівельних і один сільсь
когосподарський загін. З 
числа студентів IV курсу 
енергетичного факультету 
створюється студентський 
спеціалізований загін для 
будівництва лінії електро
передач.

В цьому році школу тру- 
дового виховання і ідейно-

політичного загартування 
пройдуть біля 500 студен
тів. Вони будуть працювати 
на комсомольських ударних 
будовах і сільського будів
ництва, внесуть свій ваго
мий вклад у здійснення 
комплексної програми р о з
витку Тюменської області-, 
проведуть активну громад
сько-політичну, культурно- 
масову і спортивну роботу.

Багато сьогодні невідклад
них справ у членів підго
товчого штабу СБЗ-81. По
чалося навчання команди
рів і комісарів студентських 
загонів. Попереду — профе
сійне навчання, заняття по 
техніці безпеки, договірна 
кампанія. Трудовий семестр 
не за горами. Його успіх 
закладається вже сьогодні. 
Про це повинен знати кож
ний боєць будівельного за
гону.

о. поляков,
зам. секретаря комітету
комсомолу.

віті — 18 крб., Брацлавсь- 
кому — 124, Вінницькому 
— 160, Гайсинському — П, 
Могилівському — 24, Ям- 
пільському — 23 крб, а 
всього 903 крб.

Тільки з перемогою Вели
кого Жовтня завдяки дек
рету В. І. Леніна від 
12.IV.1918. року «Про па- 
м 'ятники республіки»,: що 
увійшов в історію як ленін
ський декрет монументаль
ної пропаганди вперше в 
Москві і Петрограді (1918) 
були споруджені пам’ятни
ки Т. Г. Шевченкові. В різ
них містах і селищах краї
ни, зокрема Києві, Харко
ві, Каневі, Москві, Одесі, 
Ленінграді та інших містах. 
Трудящі Радянського Ка
захстану, де колись відбу
вав солдатчину поет, вва
жають українського Кобза
ря своїм національним пое
том і художником: тут йо
го іменем названо більше 
50 установ, вулиць і органі
зацій ,понад 20 шкіл, кіно- 
театрів, бібліотек, навчаль
них закладів, а по Аму-Да- 
р’ї курсує теплохід «Тарас 
Шевченко»,

З ініціативи Радянсько
го уряду в 60-х роках 100- 
річчя з дня смерті і 150- 
річчя з дня народженая 
Т. Г. Шевченка відзнача
лися ЮНЕСКО у всесвіт

ньому масштабі.
Увічнюючи безсмертний 

геній українського Кобза
ря, нині радянська Шев
ченкіана нараховує понад 
150 монументальних пам’ят
ників, його іменем названо 
майже 600 колгоспів і 50 
промислових підприємств, 
понад 190 населених пунк
тів і 720 вулиць, 5 вузів і 
майже 200 театрів, будин
ків культури, шкіл, бібліо
тек і парків відпочинку. З 
них лише на Вінниччині 
під охороною держави зна
ходяться майже 10 пам'ят
ників і пам’ятних знаків, 
іменем Т. Г. Шевченка на
звано більше 100 вулиць, 
понад 20 населених пунк
тів і стільки ж колгоспів та 
установ.

Нині нетлінний образ 
Т. Г. Шевченка в мармурі 
й граніті став прапором бо
ротьби за революційне пе
ретворення світу, соціальне 
й національне визволення 
уярмлених народів, прапо
ром інтернаціональної єд
ності трудящих.

І. СЕРЕДЮК,
завідуючий кабінетом 
кафедри марксистсько-  
ленінської філософії.
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