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Про участь МДПІ у Другій 
міжнародній виставці вищих 
навчальних закладів 

Протягом 3-х днів з 26 лютого 1999 року у 
Київському експоцентрі "Олімпійський" відбулася 
Друга міжнародна виставка престижних навчальних 
закладів "Сучасна освіта в Україні". Організаторами 
цієї виставки виступили: Міністерство освіти 
України, Академія педагогічних наук України, 
Виставкова фірма "Карше". 

На виставці демонстрували експозиційні 
матеріали 190 навчальних закладів України та з-за 
кордону. Серед них – 56 українських класичних 
університетів та педагогічних вузів. 

Експозиція МДПІ складалася із таких 9-ти 
стендів: 

1) Центральний стенд про історію та сьогоденні 
здобутки МДПІ. 

2) Матеріали про наукові та навчально-виховні 
досягнення фізико-математичного факультету. 

3) Матеріали про наукові та навчально-виховні 
досягнення педагогічного факультету. 

4) Матеріали про наукові та навчально-виховні 
досягнення історичного факультету. 

5) Матеріали про наукові та навчально-виховні 
досягнення факультету фізичної культури. 

6) Матеріали про наукові та навчально-виховні 
досягнення факультетів української та 
іноземної філологій. 

7) Матеріали про наукові та навчально-виховні 
досягнення кафедри військової підготовки. 

8) Державотворчі та українознавчі здобутки 
кафедри політології та економічної теорії й 
кафедри українознавства. 

9) Персональний стенд про творчі напрацювання 
доктора мистецтвознавства, професора 
В.Ф.Іванова. 

 
Миколаївська делегація у складі: професора 

М.О.Багмета, старшого викладача Б.В.Колодяжного і 
аспірантки Л.А.Ляпіної прибула до Києва за два дні 
до офіційного відкриття виставки. У перший день 
були зібрані і розставлені на місці експозиції 6 
індивідуальних, виготовлених ще в інституті, тумб, 
довжиною 9 метрів. Другого дня – на 9 чистих 
панелях, які були представлені оргкомітетом (розмір 
кожної панелі 1x2,5), власноруч, скотчем та клеєм 
прикріпили сотні написів, фотографій, довідок, 

графіків, книг, методрозробок та інших 
інформаційних матеріалів. 

У цілому, судячи з висновків та відгуків 
відвідувачів, у тому числі й представників МДПІ а 
також організаторів виставки, відповідальних 
працівників Міністерства освіти України, Академії 
педагогічних наук, Інституту змісту і методів освіти 
оформлення наших стендів органічно вписалося в 
тематику виставки і чітко окреслило багатоаспектну 
діяльність інституту по запровадженню нових 
освітньо-виховних технологій у навчальний процес та 
наукові дослідження. Це відзначалося також на прес-
конференціях та при нагородженні МДПІ дипломом 
за підписом міністра освіти В.Зайчука, який вручив 
Президент Академії педагогічних наук, народний 
депутат України, академік В.Г.Кремень. 

Представлені експозиції та учасників МДПІ 
неодноразово знімали телеоператори для 
республіканського і київського телебачення. Були 
пропозиції окремо розповісти про вуз по УТ, але при 
умові заплатити 12 у.о. за одну хвилину телепередачі. 

Особливий інтерес на виставці викликали 
матеріали: 

• про історію та сьогоденне існування МДПІ, як 
одного з найстаріших педвузів України; 

• про систему підготовки кадрів на всіх 6-ти 
факультетах та перспективи їх подальшого розвитку; 

• про наукову і просвітницьку діяльність 
астрономічної обсерваторії імені професора 
Н.Д.Каліненкова; 

• про численні відкриття і патенти професора 
В.І.Гуйтура і професора В.Д.Будака; 

• про роботу науково-студентського центру та 
студентського конструкторського бюро, які 
очолюють доцент Л.М.Цимбал і старший викладач 
А.В.Іванніков. Зокрема, висловлювалися пропозиції 
про доцільність налагодження серійного випуску для 
шкіл і ліцеїв всієї України стендів для виконання 
лабораторних робіт. 

 
Виникла зацікавленість науковими та 

методичними здобутками, які демонструвалися на 
стендах про факультет фізичної культури, військову 
кафедру, історичний факультет, факультети 
української та іноземної філології. Вивчалися 
матеріали та проходив обмін думками біля стендів на 
предмет проведення занять з курсів валеології, 
правової підготовки, фізичного і естетичного 
виховання, політології, народознавства, дошкільної 
педагогіки, всесвітньої історії і т.д. 

Високу оцінку отримували публікації професора 
В.Ф.Іванова, професора О.М.Пехоти, професора 
Є.С.Федотова, професора А.Ф.Кисельова, професора 
В.І.Гуйтура, професора В.М.Лейфури, професора 
С.С.Сущенка, професора Ю.О.Грицая, доцента 



С.В.Проня та багатьох інших авторів. 
Таким чином, хоча напрацювання професорсько-

викладацького та студентського складу МДПІ вперше 
демонструвалися на Міжнародній виставці, вони 
викликали велику зацікавленість у фахівців та інших 
відвідувачів з різних університетів, інститутів, 
коледжів, шкіл, ліцеїв, бібліотек. Не випадково було 
багато бажаючих закупити опубліковані монографії, 
підручники, навчально-методичні розробки. 
Висловлювалася готовність налагодити обмін 
науковою та методичною літературою між вищими 
навчальними закладами. Крім того, представники 
Харківського, Львівського, Прикарпатського, 
Черкаського державних університетів та педагогічних 
вищих навчальних закладів із Умані, Кам'янець-
Подільського, Переяслав-Хмельницького, Луганська, 
Ніжина та інших подарували миколаївським колегам 
власні друковані напрацювання. 

Після успішного закінчення виставки за високу 
організаційну роботу та ефективну діяльність при 
підготовці та демонструванні експозиційного 
матеріалу наказом ректора МДПІ були нагороджені 
почесними грамотами голова виставочного 
організаційного комітету, доктор історичних наук, 
професор М.О.Багмет, декан педагогічного 
факультету, доктор мистецтвознавства, професор 
В.Ф.Іванов, заступник декана факультету фізичної 
культури Г.Ф.Усатюк, художник, старший викладач 
Б.В.Колодяжний, аспірант Л.А.Ляпіна та лаборант 
С.С.Фалінський. Усім іншим деканам, великій групі 
завідуючих кафедрами та іншим співробітникам 
інституту була оголошена подяка. 

Виходячи з того, що МДПІ уже на всю Україну 
ефективно продемонстрував свої здобутки, то надалі 
варто брати участь у подібних виставках від 
Миколаївської області у складі декількох 
університетів, інститутів, технікумів, ліцеїв, коледжів, 
гімназій і т.д. при залученні до такої справи 
облдержадміністрації. Це б здешевило фінансову 
участь кожного учасника. Наприклад, при такій 
колективній участі затрати МДПІ склали б тільки 
200-300 у.о. 

До наступної виставки варто опублікувати 
кольорову рекламу про інститут та факультети. 
Розтиражувати перелік виданих робіт за останні роки 
і підготуватися якщо не до продажу, то до обміну 
книгами з іншими вузами, щоб потім зацікавлені 
автори та кафедри і факультети самостійно 
налагоджували творчі зв'язки. Таку ж практику варто 
запровадити й іншим вищим навчальним закладам 
Миколаєва, які побажають продемонструвати свої 
здобутки на подібних загальноукраїнських чи 
міжнародних заходах.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Секція 3. Педагогічні науки. 


