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В МЕГУ пройшла
науково-практична конференція!

Міжнародна науково-практична
конференція «Проблеми та перспективи
розвитку вищої школи та економіки в
ХХІ столітті» пройшла у Міжнародному
економіко-гуманітарному університеті
імені академіка Степана Дем`янчука.
Крім
викладачів
університету,
участь взяли колеги з Великопольської
вищої соціально-економічної школи,

проректору якої, Єжи Бабіяку, в
урочистій атмосфері вручили диплом
почесного доктора МЕГУ.
Впродовж двох днів науковці
різних напрямів та спеціальностей
обговорювали актуальні проблеми
сучасної теорії та практики. Долучились
до програми конференції також і
активні студенти.

Студент факультету європейської
освіти «підкорив» Туреччину

Дмитро Бондаренко,
студент 4 курсу факультету європейської
освіти, спеціальності
«Туризм та готельноресторанний бізнес»
нещодавно повернувся
з Туреччини.
У місті Кемер, що неподалік від великого туристичного центру Анталья
він проходив практику у
період з 23 травня і до 29
вересня.
Впродовж практики виконував обов’язки транс-

ферного гіда та приймав
участь у теоретичній та
практичній підготовці на
тренінгах по спеціальності у компанії «Anex Tour».
Зустрічав і допомагав дістатися до місця призначення туристам, проводив
екскурсійні та концертні
програми.
Попри ненормований
робочий графік, отримав
безцінний досвід та позитивні враження від часу,
проведеного в абсолютно
новому культурному се-

редовищі.

Анонси
Кризові явища
сучасної
економіки
обговорили в
МЕГУ
2 стор.
У МЕГУ гості
з Америки!
2 стор.
Студенти МЕГУ
зустрілися
із відомим
журналістом
Андрієм
Куликовим
3 стор.
Магістри
юридичного
факультету
відвідали
Рівненський
міський суд
4 стор.
Пояс і нокаут:
студенти
МЕГУ успішно
виступили на
міжнародному
турнірі з ММА
5 стор.
Естафетний біг
у Рівному зібрав
спортсменів з
трьох областей
5 стор.
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Кризові явища сучасної економіки
обговорили в МЕГУ

Відкриту лекцію на тему:
«Формування нової економіки
в контексті розвитку світового глобалізаційного процесу»
прочитав студентам Міжнародного економіко-гуманітарного
університету імені академіка
Степана Дем`янчука доктор
економічних наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки
України Микола Білопольський.

Мова велася про кризові явища в сучасній економіці нашої
держави та можливості молодих
спеціалістів до кардинальної зміни
ситуації.
Професор закликав усіх майбутніх економістів розвивати галузь виробництва, оскільки саме
вона дозволить підняти рівень
життя населення та збільшить
кількість робочих місць.

У МЕГУ гості
з Америки!

Студенти Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем`янчука зустрілися із
Боббі та Шерон Ваткінс, гостями з Америки. Розмова відбулася у рамках щорічного візиту носіїв мови до України, які
вони практикують з 2007 року.

«Плач не дав свободи ще нікому,
А хто борець, той здобуває світ»
У МЕГУ відбувся круглий стіл
«Українська повстанська армія:
історія нескорених». У ньому
взяли участь науковці: завідувач відділу «Інститут дослідів
Волині» Рівненського краєзнавчого музею Ігор Марчук.
Він виголосив доповідь «Документи радянських каральних про
діяльність УПА», кандидат історичних наук, доцент Анатолій Снігур –
«Українська повстанська армія: міфи
та правда історії». Про рух ОУН та
УПА в контексті історії розповів Іван
Дем’янюк, заступник директора Державного архіву Рівненської області.
Доцент Лілія Овдійчук презенту-

вала дослідження «Відображення
боротьби Української повстанської
армії в художніх творах та кіномистецтві», розкривши мотиви поезій, сюжети прозових творів, написаних самими повстанцями та розповіла про
створені сучасними письменниками
історичні романи і повісті про УПА.
Зацікавив присутніх документальний фільм про героїчну боротьбу повстанців. Організатором
проведення круглого столу була
кафедра історії, зокрема, завідувач кафедри історії, кандидат
педагогічних наук, доцент Андрій
Левдер, який виголосив вступне
слово та модерував засідання.

Філологи обговорювали важливі
проблеми культури мови і мовлення

Актуальні проблеми культури
мови і мовлення обговорювали науковці та вчителі-словесники на міжрегіональній
науково-практичній
конференції, яка відбулася 27 жовтня у Млинові.
Міжнародний
економіко-гуманітарний університет імені
академіка Степана Дем’янчука
представляли декан історико-філологічного факультету, доцент

Таміла Груба та доцент кафедри
української мови та літератури
Лілія Овдійчук, які репрезентували на пленарному засіданні свої дослідження з означеної
проблеми. Акцент на конференції був зроблений на важливих
аспектах функціонування української мови не тільки в освітянській галузі, а у різних сферах
життя. Усі виголошені доповіді
мали практичне спрямування.

Боббі та Шерон вчителюють
у міжнародній організації Michael
Gott Internatoinal, яка проводить
безкоштовні мовні курси English
Language Course. Розмовної англійської вчать у різних містах України,
а самі візитери встигли побувати, як
на заході держави, так і в центральних та південних областях.
Зустріч відбувалася у форматі «запитання-відповідь», тому
студенти могли вільно задавати запитання на будь-які теми.
Особливо цікавило присутніх
враження гостей з-за океану про
нашу Батьківщину та вподобання стосовно їжі, відпочинку і проведення вільного часу. Зачепили
також і тему можливого працевлаштування в США, як для студентів, так і для випускників.
Присутні отримали не тільки
мовну практику із носіями, але й
поради щодо особливостей організації побуту за кордоном.
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Студенти МЕГУ зустрілися із відомим журналістом
Андрієм Куликовим
Вчора, 19 вересня, у Рівному в
рамках проекту «Rivne StartUp
Club», «Громадське радіо» та
«Це Рівне, друже” організували
спіч-практикум «Вікно можливостей» з Андрієм Куликовим.
У заході також взяли участь
студенти Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана
Дем’янчука.

«Я дивуюся, як телебачення
в Україні не завалилося під власною вагою. На радіо журналісту
працювати найскладніше. Там немає картинки. Для тих, хто хоче
працювати зі словом - дорога на
радіо», - зазначив Куликов.
За його словами, кожен журналіст повинен займатися саморозвитком. Сам Андрій Куликов, до

прикладу, писав поезію. Також він
зачитав декілька своїх віршів під
час заходу.
Нагадаємо, що Андрій Куликов
є журналістом, редактором, радіоведучим, телеведучим, медіа-експертом, медіа-тренером. Знайомий
колу реципієнтів, як ведучий каналу ICTV, ТСН, Українська служба
Бі-Бі-Сі, Свобода слова (ICTV).

«Упродовж року в місті Рівне реалізовується «Rivne StartUp
Club» - це інноваційний проект
для тих, хто хоче знайти престижну роботу, відкрити свій бізнес,
отримати міжнародний грант, налагодити співпрацю, опанувати
методики особистого зростання.
У рамках проекту проводяться навчальні тренінги та майстер-класи
задля сприяння самореалізації та
створення умов для професійного
зростання молоді”, - зазначила голова ради «Інституту податкових
реформ» Олена Хотенко.
Відтак, під час заходу Андрій
Куликов зазначив, що молодому
журналісту потрібно якнайбільше
практики.

Стандарти та перспективи
журналістики обговорили в МЕГУ
До Студентського інформаційного агентства Міжнародного
економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана
Дем`янчука завітав Олег Дейнека.
Досвідчений журналіст, директор інформаційного агентства «Новини України» під час спілкування
зі студентами підняв теми перспектив сучасної журналістики в
різноманітних форматах. Мати

шану до професії та піклуватися
про власне реноме – із таких
закликів розпочалася зустріч.
Однією з ініціатив, яка спрямована на підтримання стандартів
професійної діяльності – це введення Присяги для журналістіввипускників. Практик певний,
щ о н е ю м ол од і с п е ц і а л і с т и
засвідчуватимуть свою обізнаність
із обов’язками «четвертої вла-

ди» та декларуватимуть власну готовність привносити тільки
якісний актуальний продукт в
інформаційне середовище.
Окремо налогошувалося на
важливості перевірки інформації та
джерела, з якого вона надійшла.
Без аналізу підстав, які спонукали
на розголошення фактів не можна говорити про об’єктивність та
збалансованість подачі даних. Окремою темою для розмови стала
перспектива працевлаштування в
інформаційній галузі. Пан Олег заохочував усіх спробувати власні сили
в онлайн-журналістики та почати
власний блог. На його думку, це є чудовою можливістю для шліфування
навичок і професійного старту.
В кінці зустрічі студентам запропонували зайнятися пілотними
в и п у с к а м и вл а с н и х п р о г р а м ,
знятих за допомогою мобільних
телефонів. Найвдаліші цілком можуть потрапити в сітку мовлення
місцевого телебачення та отримати повноцінний розвиток у якості
журналістського контенту.
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Студенти-кібернетики МЕГУ
«розбирали» ЗD-принтер

У супроводі декана та викладачів студенти факультету
кібернетики відвідали презентацію ЗD-принтеру у Рівненській обласній універсальній
науковій бібліотеці.

Завітала осінь в ІПО

У відділі обслуговування документами іноземними мовами гості
змогли не тільки персонально оглянути прогресивну техніку, але й познайомитися із тонкощами виготовлення ЗD-моделей різного розміру.
Левову частину часу у закладі
приділили Михайлу Грушевському,
спеціалісту з ЗD-друку, який займається моделюванням та друком тактильних виробів зі шрифтом Брайля.
- Було цікаво подивитися на
нову техніку із прогресивним дизайном. Якісна апаратура має широкий функціонал, а консультація
спеціаліста надала багато нової
інформації. Класно, що дозволили
скористатися ЗD-ручкою, - вважає
Андрій Гаврилюк, студента 2 курсу.
Студентам дали доступ до вже
готових екземплярів, виготовлених
на новій апаратурі, завдяки чому
вони впевнилися у повній відповідності їх аналогам, виготовленим за
стандартною технологією.

Осінь - прекрасна і дивовижна
пора нікого не залишає байдужою, торкаючи найтонші
струни душі. Вона − найкраща муза, яка надихає на творчість, щедро наповнює душу
і думки глибиною, мудрістю і
умиротворенням.
Студенти третього курсу педагогічного факультету напрямів підготовки “Дошкільна освіта”, “Початкова
освіта”, “Європейська освіта”, розуміючи, що така барвиста пора осені
настає раптово та швидко минає,
вирішили подовжити милування її
неповторними барвами і відтінками.
На заняттях із “Трудового навчання
з практикумом” вони підготували
виставку виробів з природних матеріалів, котрі вражають фантазією та
майстерністю виконання.

Святкування дня
туризму в МЕГУ

Міжнародний день туризму - 27
вересня - студенити природничо-географічного факультету
святкували там, де і належить,
- у лісовому масиві поблизу
села Руда Красна.
У програмі святкування взяли
участь 33 студенти, які залучались
до проходження смуги перешкод та
розважальних конкурсів.
До речі, розважальну частину
організували студенти 4 курсу спеціальності “Туризм” під керівництвом
ст.викл. Токара О.І. та ст.викл.Глушкової Т.С..
Учасники дійства були поділені
на команди, а конкурсна програма
складалася з низки різноманітних
конкурсів.Нагородження переможців проводилось окремо за підсумками конкурсної програми та за
індивідуальними результатами проходженння смуги перешкод. Також
був обраний найактивніший турист.
Наостанок свята відбувся обряд
посвяти першокурсників та нових
студентів факультету в туристи, в
якому вони дали «клятву туриста»
перед “лісовими мешканцями”.

Магістри юридичного факультету
відвідали Рівненський міський суд

Група студентів з магістерського потоку юридичного факультету Міжнародного економіко-гуманітарного університету ім. академіка С.Дем’янчука
взяла участь у Дні відкритих
дверей, який проводить Рівненський міський суд.
Під час заходу студенти ознайомились з діяльністю суду, специфікою посадових обов’язків
суддів, працівників апарату суду.
Окрему увагу було приділено но-

вовведенням у законодавстві з
питань судоустрою та перспективам судової реформи в Україні.
Ознайомлення з роботою суду
розпочалося з канцелярії суду, де
присутні дізналися про реєстрацію, рух документів, що надходять до суду та порядок з ними в
програмі Д-3, порядок реєстрації
справ різних категорій, порядок
ведення обліково-статистичних
карток, порядок звернення до виконання судових рішень.

Особливу цікавість у майбутніх
магістрів права викликав розгляд
кримінальної справи та матеріалів
кримінального судочинства безпосередньо в залі судового засідання Рівненського міського суду.
Як повідомив декан юридичного факультету Андрій Матвійчук такі заходи для студентівюристів відбуватимуться і надалі,
тим більше, що зацікавленість в
цьому виявило керівництво Рівненського міського суду.
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Пояс і нокаут: студенти МЕГУ успішно виступили на
міжнародному турнірі з ММА
Рівненський спортсмен ММА,
студент факультету Здоров’я,
фізичної культури та спорту
МЕГУ Павло Демиденко став
переможцем міжнародного
турніру «RFP / MMA Bushido West Fight 25».
У протистоянні з румунським
бійцем Іоном Попом рівнянин
здобув титул організації «Real
Fight Promotion» у категорії 62,5
кілограм.Демиденко переміг
суперника задушливим прийомом у першому раунді. Чемпіон
висловлює вдячність своєму
тренеру Богдану Романовичу,
рідним та одноклубникам.
Зауважимо, що Рівне вперше зустрічає переможця такого
титулу. Для Павла Демиденка
це був шостий професійний бій.
Крім того, у турнірі брали
участь й інші студенти Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка
Степана Дем’янчука.
Зокрема, студент факультету
Здоров’я, фізичної культури і
спорту Руслан Гелешко бився з
білоруським ММА-бійцем Артемом Рогалевичем. Вони змагалися у категорії до 70,3 кілограм.
Гелешко у бою отримав нічию.

Також студент ІІІ курсу факультету Здоров’я, фізичної
культури і спорту Павло Сівіцький нокаутував свого суперникальвів’янина вже на 14 секунді
поєдинку.Додамо, що Демиденка, Гелешка та Сівіцького підго-

Естафетний біг у Рівному зібрав
спортсменів з трьох областей
Пам`ять Віктора Завадського
вшанували XIV традиційними
змаганнями з естафетного бігу.

Як і зазвичай, 19 вересня на
рівненському стадіоні «Авангард» зібралися спортсмени,
щоб позмагатися за перемогу.
Цьогоріч до участі у заході
долучилися студенти зі Львову,
Луцьку та Рівного. Честь університету успішно відстояли
представники.ааМіжнародного
економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана
Дем`янчука. У підсумку вони поділили перемогу із львів’янами.

тував тренер Богдан Романович.
Він також є студентом нашого
університету.
Колектив МЕГУ імені академіка Степана Дем’янчука
вітає спортсменів та бажає
нових перемог!

Перемога у
важкій атлетиці

Тимощук Марія, студентка 2-го
курсу факультету здоров`я,
фізичної культури та спорту
виборола перемогу на чемпіонаті України з важкої атлетики,
який проходив у Львові.

Перше місце дісталося спортсменці у категорії 63 кг з результатом
майстра спорту міжнародного класу.
Ще одна представниця університету, Катерина Трофімчук, отримала
травму на помості та вибула зі змагань. За словами тренера, впродовж
місяця вона відновиться та знову
стане до серйозних тренувань.

На факультеті ЗФКіС розпочала свою роботу лабораторія з нетрадиційних методів лікування
В Міжнародному економіко-гуманітарному університеті імені
академіка С. Дем’янчука розпочала свою роботу навчальна
лабораторія з нетрадиційних
методів лікування та масажу.

Ініціатором її створення став відомий в Україні та далеко за її межами
доцент кафедри здоров’я людини та
фізичної реабілітації МЕГУ, один із
ідейних натхненників відродження
козацтва в Україні Петро Велінець.

Про особисту життєву історію
та передумови, котрі наштовхнули
сучасного козака зайнятись нетрадиційними методами лікування вів
мову із гостем ведучий програми Андрій Смусь.
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Викладачі та студенти МЕГУ – на Міжнародної науково-практичної конференції

28-29 вересня 2017 року на малій Батьківщині
англійського письменника-класика, поляка за
походженням, який народився в Україні, відбулася конференція «Джозеф Конрад. Час.
Простір. Пам’ять», присвячена 160-річчю від
дня його народження. Оскільки Джозеф Конрад поєднав у своїй особі кілька культур, то на конференції було проведено Конрадівські читання різними
мовами: англійською, французькою, українською,
польською. У читаннях брали участь, окрім студентів Бердичівського педагогічного коледжу (саме тут
проводилася ця наукова імпреза) та учнів місцевих
шкіл і гімназії, Посол Республіки Польща в Україні
Ян Пєкло та радник з гуманітарних питань Посольства Великої Британії в Україні Стівен Льойст. Усі
артистично і натхненно читали уривки з романів

«Лорд Джім», «Ностромо», «Серце темряви» та ін.
Дитинство Юзеф Тадеуш Конрад Коженьовський
– таке справжнє ім’я письменника – провів на Бердичівщині у маєтку бабусі, згодом приїздив на Україну до
дядька-опікуна Тадеуша Бобровського. Конрад завжди
пам’ятав про Україну і твердив, що він «шляхтич з України», згадував про годувальницю та свого «молочного
брата». Про це та про особистість Джозефа Конрада
розповіла на пленарному засіданні доцент Лілія Овдійчук, вона ж модерувала роботу однієї із секцій.
Завідувач кафедри іноземних мов доцент Діана
Попова, доценти кафедри романо-германської філології Ірина Будз, Марина Скребкова та студенти
магістратури Юлія Модзілевська і Марина Мусатюк
брали заочну участь у конференції і планують подати
тези своїх доповідей до збірника матеріалів, що вийде друком у цьому ж році.

Студентка МЕГУ взяла участь у міжнародному обміні
Анастасія Боднарська, студентка
IV курсу факультету журналістики
Міжнародного
економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука з 23 серпня
по 3 вересня брала участь у міжнародному обміні проекту «Еразмус+» на тему «Інтернет-безпека».

У заході, що приходив у польському місті Глівіце, брали участь всього
6 шість людей з України та представники Румунії, Італії та Сербії.Під час
тренінгу учасники проводили інтерв’ю з
іноземцями. Ще вони знімали та мон-

тували відео. Крім того, представники
чотирьох країн дізналися більше про
проблеми в інтернеті в міжнародній
площині. Учасників ознайоми із тим, як
захистити свої дані в мережі.
Окрім того, на проекті була організована екскурсія на радіостанцію в
Глівіце. Саме з провокації на цій радіостанції розпочалася Друга світова
війна. Учасникам, які є журналістами,
було особливо цікаво ознайомитися з
нинішньою роботою споруди. На завершення проекту усі отримали сертифікати про участь.
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