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Освіта – це нагальна необхідність для прогресу та розвитку суспільства 
(звіт за результатами візиту до 

Автономного Університету штату Ідальго (University Autonomous of 
Hidalgo State (UAEH), Мексика. 

 
 

 

 

 
Професор-дослідник, 

доктор Олександр 
Карелін (UAEH) 

 Доцент кафедри економіки 
підприємства Олександр 

Барабаш (ОНПУ) 
Аmor, Orden y Рrogreso  
ДевізUAEH «Любов,  

Порядок і Прогрес 

 Учітесь, читайте, 
 І чужому научайтесь, 
Й свого не цурайтесь. 
«Мертвим і живим і 

ненародженим землякам 
моїм в Украйні і не в 
Украйні моє дружне 

посланіє» Тарас Шевченко 
 
 
Ідея вивчення досвіту організації освітнього процесу не тільки в країнах 

ближнього зарубіжжя та Європи, а і на інших континентах виникла 
декілька років тому, але з різних причин була реалізована тільки тепер. На 
офіційне запрошення керівництва Автономного університету штату 
Ідальго Олександр Барабаш – доцент кафедри Економіки підприємств 
ІБЕІТ ОНПУ відвідав UAEH з 8 по 22 грудня 2017 року. 
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Автономний університет штату Ідальго – Autonomous University of 

Hidalgo State (UAEH) є самим старим і найбільшим університетом в штаті 
Ідальго, Мексика та відомий як один з кращих університетів в Іберо-
Америці та Латинській Америці – він є членом Консорціуму 
мексиканських університетів (CUMEX) та є кращим університетом 
Мексики для навчання в аспірантурі. 
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Університет Аутонома-дель-Естадо-де-Ідальго (ОАЭ) або автономный 
університет штату Ідальго – Autonomous University of Hidalgo State 
(UAEH) почав свою діяльність в Інституті літератури та містетств та 
школи містетств та ремесел в місти Пачуці в 1869 році. 

В 1875 році його було переведено до будинку бувшої лікарні Сан-Хуан-
де-Діос (яка була заснована у 1725 році), сьогодні ця будівля є 
адміністративним головним центральним корпусом Університету (UAEH). 

Під час мексиканської революції (1910-1917рр.) університет декілька 
разів закривався, але вистояв та в 1921 році став відомим, як Ідальгоський 
університет, але в 1925 році йому було повернено первісну назву. 

 

 
 
Фото 1. Адміністративний корпус UAEH в центрі міста Пачука, штат 

Ідальго 
 
Теперішній Університет розташований в різних кампусах – 

Адміністративна будівля знаходиться на центральній вулиці Пачуки – 
Абасоло. 

У 1940-х роках були додані програми в галузі медицини, права та 
техніки, і в 1948 році Університету була надана автономія. 
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UAEH поділено на шість факультетів в столиці Ідальго – місті Пачука, 
також мається декілька кампусів, які розміщені по всьому штату Ідальго: 
Актопан, Апан, Атотонілько-де Тула, Сьюадад-Сахагун, Хуеютла-де Рейєс 
та інші, а також чотири підготовчи школи в Пачуці. Всі студенти 
навчаються за державний кошт. 

 

 
 

Фото 2. Внутрішній двір адміністративних споруд – в центрі скульптура 
морської чаплі – символу UAEH 

 
Образ чаплі, який, ідентифікує Автономний університет штату Ідальго, 

було взято з бронзової фігури, яка до сих пір прикрашає фонтан двору 
Адміністративної будівлі. Хоча про це відомо мало, звісно, що він 
початково був частиною джерела в Парку Порфіріо Діаса в столиці штату і 
що один раз група студентів, котра постраждала від влади, витягла його та 
розмістила у дворі свого університету. Дехто каже що чапля сама полетіла 
разом із студентами. Оскільки байок на цю тему набагато більше, але 
правда в тому що, Ла Гарса (La Garza) – чапля вже є частиною 
студентського братства, традицією, яка поєднує студентів Університету. 
Девізом Університету з 1869 року є наступний вислів – «Любов, порядок і 
прогрес» – Любов, як засіб, порядок, як основа и прогрес як результат. 
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Фото 3. Внутрішні стіни адміністративного помешкання прикрашені 

муралами «лівого» змісту в стилі Сікейроса 
 
Розписи внутрішніх стін Адмінистративного корпусу максимально 

ідеологізовані, просочені пафосом боротьби проти соціального гніту та 
насильства, образи, які представлені на картинах мають підвищену 
експресію, значну пластику та активний вплив художніх творів на 
педагогічні та студентські маси. Представлені монументальні композиції, в 
яких конкретні персонажі переплітаються з символічним уособленнями 
соціально-історичних сил – використовуються ефекти динамічної 
перспективи, що скорочується. 
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Фото 4. Центральний вхід до учбового містечка у м. Пачука 
 

Учбовий процес поділено на два семестри причому перший починається 
з 8 січня, після різдвяних та новорічних свят. 

Система оцінювання 10 бальна причому – 70% – це оцінка викладача, 
20% – оцінка співгрупників і 10% – самооцінка. 

Екзамени проходять з використанням Інтернету тобто викладач видає 
завдання online згідно з білетом (варіантом) потім приймає відповіді 
протягом 2-х годин, як що студент не впорався за цей час екзамен на 
зараховується. «Перездачи» можуть проходити при особових зустрічах у 
визначений час. 

Що важливо, весь процес навчання засновано на взаємній довірі 
викладача до студента, студента до викладача, батьків студента до 
викладача і так далі – нікому із студентів і на думку не приходить 
користуватися «шпаргалками», підказками, підручниками або Інтернетом.  

«Перездачи» або складання екзамену може проходити як на відповідній 
кафедрі так і в так званому Pavellόn (фото 5 та фото 6) 
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Фото 5 Pavellόn – центр всього суспільного життя студентства та 
викладачів 

 

 
 

Фото 6 Студентка, яка з деяких причин не здала екзамен прийшла на 
перездачу в Pavellόn 
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Дуже велика увага приділяється «мовному питанню» – вивчення мов 
ведеться в двох мовних центрах обладнаних самим сучасним обладнанням 
з використанням прогресивних методик.(фото 7). 

 

 
 

Фото 7. Один з фонетично-мовних центрів університету 
 
Головним формальним результатом є погодження  та підписання 

Договору про партнерство, співробітництво та науковий обмін між 
Одеським національним політехнічним університетом – Інститутом 
бізнесу, економіки та інформаційних технологій (м. Одеса, Україна) та 
Автономним університетом штату Ідальго – Інститутом фундаментальних 
наук та інженерії. Із сторони ОНПУ ІБЕІТ Договір підписала Директор, 
доктор економічних наук, професор Світлана Філиппова, а із сторони 
UAEH Директор Інституту фундаментальних наук та інженерії професор 
Хосе Рамон Корона Армента. 
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Фото 8. Підчас підписання Договору про партнерство, співробітництво 
та науковий обмін (З права на ліво – професор-дослідник Олександр 

Карелін,  професор Хосе Рамон Корона Армента – директор Інституту 
фундаментальних наук та інженерії, доцент Олександр Барабаш) 

 
Предметом підписаного Договору є те, що Одеський національний 

політехнічний університет Інститут бізнесу, економіки та інформаційних 
технологій та Автономний університет штату Ідальго, усвідомлюючи 
необхідність розширення наукових контактів та співробітництва між 
вищими навчальними  закладами України та Мексики, висловлюють 
інтерес до співпраці з метою зміцнення відносин у освітній, науковій, 
дослідницькій та виробничій діяльності обох закладів, а також до 
поширення міжнародного досвіду серед науковців, викладачів, 
адміністративного персоналу студентів та аспірантів обох сторін. 

Угода передбачає наступні розділи: співпраця в освітній, науковій та 
дослідницькій діяльності; напрями та сфери спільної діяльності; 
планування спільної роботи; зобов’язання та страхування та інші. 
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Фото 9. Традиційне фото після підписання договору перед Головним 

корпусом Інституту фундаментальних наук та інженерії UAEH 
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