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У МЕГУ презентували
соціологічне дослідження
Спільна прес-конференція міського
голови Рівного Володимира Хомка та
ректора Міжнародного економікогуманітарного університету імені
академіка С. Дем'янчука, професора
Анатолія Дем'янчука пройшла нещодавно у студентському інформаційному

досліджень Міжнародного економікогуманітарного університету імені
академіка С. Дем'янчука”. У цьому центрі об'єднають свій досвід
викладачі та студенти МЕГУ, що працюють у сфері соціальних досліджень
та суспільних наук. Центр має опиту-

"Христос воскрес!"
-знов пролунало,
І на душі святково
стало.
Ось кошики із
рушниками
Несуть до церкви із
пасками.
Святково свічки
засвітились,
І всі частунки
освятились.
"Христос воскрес"лунають дзвони.
Хай зникнуть всякі
перепони!
Хай у душі панує свято,
Хай успіхів буде багато!

агентстві університету. Головною її
темою була презентація соціологічних
досліджень про ставлення рівнян до
комунальних та інфраструктурних
ініціатив міської влади. Дослідження
проводили науковці та студенти МЕГУ
на замовлення Рівнеради.
Проректор з навчально-методичної
роботи та гуманітарної освіти Олена Яницька, яка є керівником
університетської робочої групи по проведенню соціологічних
досліджень, відзначила, що презентоване дослідження, це тільки одне
з тих, які ми збираємось робити у
майбутньому. Робота ця буде поставлена на професійну основу в
рамках новоствореного “Рівненського
регіонального центру соціологічних

вальну мережу (групи інтерв’юерів)
і все необхідне для проведення
соціологічних досліджень будь-якого
масштабу, за будь-якою методикою і у
стислі терміни.
Задоволений співпрацею з
університетом і міський голова, який
наголосив, що хотів, у першу чергу,
бачити неупереджену думку рівнян на ті
чи інші питання розвитку міста. І таку
думку він отримав. У більшості питань
рівняни підтримують ініціативи міської
влади. Зокрема, по перекриттю вулиці
Соборної, про добудову кінопалацу
"Україна", про притулок для собак
тощо. Володимир Хомко наголосив,
що таку співпрацю з Міжнародним
економіко-гуманітарним університетом
імені академіка С. Дем'янчука буде продовжено.
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Співпраця
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Навчання у Польщі: перевірка на
практиці
Пізнавально-освітній семінар «Навчання у Польщі: від теорії до практики», за участю генерального консула
Республіки Польща в Луцьку Марека
Мартінека, відбувся у Міжнародному
економіко-гуманітарному університеті
імені академіка С.Дем’янчука.
Також участь у заході взяли ректор
МЕГУ імені академіка С. Дем’янчука
професор Анатолій Дем’янчук, начальник управління освіти і науки
Рівненської ОДА Іван Вєтров, начальник Рівненського міського відділу
освіти Василь Харковець та представники громадських організацій
Рівненщини, Волині, Житомирщини.
Ректор університету Анатолій
Дем’янчук розповів, що втілення
проекту «Вікно в Європу», який
дозволяє студентам паралельно
навчатися в Україні та в Польщі
— у Міжнародному економікогуманітарному університеті
імені академіка С. Дем’янчука та
Краківській академії імені Анджея
Фрича Моджевського — це поштовх
до реалізації нових ідей та програм.
— Я вдячний Польському консульству у Луцьку за постійну підтримку
та допомогу в реалізації наших ідей,

ми спостерігали динаміку розвитку. Тому вважаю, що ця зустріч є
продовженням співпраці у плані
взаємної підтримки. Щодо співпраці
з Краківською академією, то ми
змінили навчальні плани так, щоб
наші студенти впродовж семестру
посилено вивчали польську мову і
поїхали на навчання у Польщу в на-

— каже Анатолій Дем’янчук. — Мені
приємно, що ми співпрацюємо із багатьма іноземними вишами, що наші
студенти мають можливість отримувати знання високого європейського
рівня. І навіть у кризові періоди

ступному семестрі.
Генеральний консул Республіки
Польща в Луцьку Марек Мартінек
висловив задоволення тим, що
українські студенти хочуть здобувати
освіту в Польщі, і тепер мають таку

можливість. Тому консульство всіляко
сприятиме Міжнародному економікогуманітарному університетові в плані
освітньої співпраці з Польщею.
Радіють такій україно-польській
освітній співпраці і в обласному
управлінні науки і освіти Рівненської
облдержадміністрації. Його начальник Іван Вєтров каже, що спільне
виконання цієї освітньої програми є
справжнім проривом.
— Та співпраця, яка є нині
між Рівненською областю і Польщею свідчить про хороші стосунки, яка допомагає будувати нове,
взаємозбагачує, — зазначає Іван
Вєтров. — Приємно, що навчальні заклади самі проявляють ініціативу і налагоджують стосунки із закордонними
вищими навчальними закладами.
Представники громадських
організацій Рівненської, Волинської
та Житомирської областей розповіли
про досвід співпраці з консульськими
установами Республіки Польща, про
плани відкриття класів у школах з
поглибленим вивченням польської
тощо.
Учасники семінару оглянули галерею міжнародної співпраці університету,
фотогалерею українсько-польської
співпраці між університетами, виставку
книг польською мовою у бібліотеці. Генеральний консул Республіки Польща
у місті Луцьк мав змогу поспілкуватись
зі студентами під час заняття з вивчення польської мови у лінгафонному
кабінеті.
Вікторія РИЧКО

На часі
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Узагальнили досвід
В університеті науковці-географи
кількох країн обговорили перспективи
розвитку еко- і агротуризму.
IV Міжнародна науково-практична
конференція «Еко- і агротуризм: перспективи розвитку на регіональному
та локальному рівнях» пройшла нещодавно в Міжнародному економікогуманітарному університету імені
академіка С.Дем’янчука. В її роботі
взяли участь більше 120 представників
установ і організацій шести країн
Європи, зокрема Росії, Білорусі, Латвії,
Польщі. 99 учасників підготували та подали матеріали у збірник конференції.
Метою міжнародного заходу є
розгляд економічних, екологічних,
соціальних проблем та перспектив функціонування рекреаційно-

туристичної галузі; узагальнення досвіду оцінювання
туристсько-рекреаційного
потенціалу та конструювання туристських маршрутів;
обговорення ефективних
педагогічних технологій,
форм, методів і засобів
навчання; популяризація
головних ідей еко- і агротуризму як інструментів
формування привабливого туристичного іміджу
території.
Учасники конференції
спілкувалися на пленарних
та секційних засіданнях, відвідали
«Музею бурштину» в Рівному, оглянули
базальтові стовпи Івано-Долинського

У МЕГУ вчилися управляти
адвокасі-проектами
Тренінг з управління проектами
адвокасі пройшов у Міжнародному
економіко-гуманітарному університеті
імені академіка С. Дем’янчука.
Його організаторами виступили Фундація імені князівблагодійників Острозьких спільно
з новоствореним «Центром проектного розвитку МЕГУ». У тренінгу
взяли участь представники громад
та активісти Рівненщини, засобів
масової інформації, викладачі та
студенти МЕГУ. Перед слухачами
виступав бізнес-консультат, експерт
міжнародних програм, керівник

Антикризової гуманітарної програми, Голова Ради Директорів
Фундації імені князів-благодійників
Острозьких Руслан Краплич. Він дав
практичні рекомендації щодо порядку підготовки проектів та реалізації
адвокасі-компаній, також учасниками апробовано інструментарії
реалізації власних ініціатив. Під час
тренінгу були визначені подальші
напрямки співпраці Міжнародного
економіко-гуманітарного
університету та Фундації імені
князів-благодійників Острозьких, у
рамках якої найближчим часом заплановано ряд заходів.

кар’єру в Костопільському районі,
побували у культурно-археологічному
центрі «Пересопниця» в однойменному
селі Рівненського району.

Майбутні
реабілітологи
змагались у
Луцьку
Учасниками Всеукраїнської
Олімпіади зі спеціальності
«фізична реабілітація» були представники нашого університету.
Наприкінці березня на
базі Волинського державного університету ім. Л.Українки
у м. Луцьк відбулась 17та Всеукраїнська студентська Олімпіада зі спеціальності
«Фізична реабілітація». Її
учасниками були й представники Міжнародного
економіко-гуманітарного
університету. Так, проректор з
навчально-методичної роботи
та гуманітарної освіти, доктор медичних наук Ігор Григус, входив до складу журі, яке
оцінювало роботи. Переможцями першого, теоретичного етапу
Спартакіади, стали студенти
факультету здоров’я, фізичної
культури та спорту Богдан Фасолько (третій курс) та Михайло
Ковальчук (четвертий курс). У
підсумку представники нашого
університету посіли, відповідно,
18-те та 29-те місця, з-поміж 46
учасників Олімпіади.
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МЕГУ гордиться своїми працівниками
У Міжнародному економікогуманітарному університеті імені акад.
С.Дем’янчука відбувся традиційний
конкурс «Гордість МЕГУ».
Цьогорічними переможцями в
різних номінаціях стали:
«Лідер року» — Ольга Мітчук, декан факультету журналістики; Лариса
Ілюк, начальник навчальної частини; Василь Туз, головний редактор
університетських газети та радіо.
«Кращий науковець року» — Ігор
Григус, проректор з навчальнометодичної роботи та гуманітарної
освіти; Марія Тадеєва, завідувач кафедри романо-германської філології;
Юрій Турбал, завідувач кафедри

інформаційних систем та обчислювальних методів.
« Н а д і й н і с т ь р о к у » — Га н на Гадзіцька, лаборант кафедри
психології; Ігор Рижук — юрист; Володимир Новак — інженер-програміст
відділ дистанційної освіти.
«Кращий адміністратор» — Микола Кукалець, завідувач кафедри фізичного виховання; Наталія
Мединська — завідувач кафедри
української мови та методик викладання; Олена Чепурка, начальник
відділу кадрів.
«Краща ініціатива року» — Валерій
Цимбалюк, декан юридичного факультету; Андрій Романів, завідувач

кафедри географії та туризму; Павло
Сергєєв — викладач кафедри менеджменту.
« К р а щ и й к у р ат о р » — П е т р о
Таргоній, факультет здоров’я, фізичної
культури і спорту; Оксана Мороз
— педагогічний факультет; Наталія
Лопацька — історико-філологічний
факультет.
«Краща перспектива року» — Олена Кирилович, заступник декана факультету європейської освіти; Олексій
Токар, старший викладач кафедри
географії і туризму; Андрій Левдер,
викладач кафедри всесвітньої історії
та методик викладання суспільних
дисциплін.

Свято
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Студенти-журналісти МЕГУ влаштували весну
Творчий фестиваль «Журналістська
весна» пройшов у Міжнародному
економіко-гуманітарному
університеті ім. акад. С.Дем’янчука.
Протягом тижня майбутні
майстри газетної, радіо-, телета інтернет-журналістики брали
участь у кастингах і конкурсах,
відвідували майстер-класи найкращих представників професії.
Свято розпочалось із зустрічізнайомства заслужених журналістів
України та редакторів місцевих ЗМІ
зі студентами, на якій професіонали

своєї справи давали перші поради
початківцям і запрошували до своїх
колективів на виробничу практику.
У рамках «Журналістської весни» відбулись прес-конференції
з міським головою Рівного Володимиром Хомком та ректором
МЕГУ Анатолієм Дем’янчуком,
директором Рівненської обласної
філармонії Олександром Тарасенком та диригентом Сергієм
Хоровцем. Відкриті лекції студентам прочитали директор
Інституту журналістики Київського

національного університету Володимир Різун та голова Рівненської
обласної організації Національної
спілки журналістів України Дмит р о Та р а с ю к . М а й с т е р - к л а с з
радіожурналістики провела власкор
всесвітнього радіо «Свобода» Валентина Романюк, з фотожурналістики
— відомий фотомитець Василь
Пилип’юк та фотокореспондент
районної газети «Сарненські новини» Юрій Сосюк. Інтелектуальні
змагання звели на «брейн-рингу»
студентів-журналістів МЕГУ та їх
колег зі Львова.
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Цікаво
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Доповідали студенти-науковці МЕГУ
У Міжнародному економіко-гуманітарному університеті
імені академіка С. Дем’янчука відбулось засідання Студентського наукового товариства. Цього разу свої наукові
доробки представили студенти економічного факультету.
З доповіддю «Інновації в Україні в умовах глобалізації»
виступив студент-магістр Сергій Гладкий. Він наголосив
на тому, що інноваційний розвиток в країні вимагає
величезних зусиль,
ресурсів, політичної волі
і високої мобілізованості
суспільства. В умовах глобалізації Україна
повинна розробити
с т р а т е г і ч н у п о л і т и к у.
Про фактори розвитку
вітчизняної фінансової
системи в умовах
глобалізації розповіла
п’ятикурсниця Оксана Проказюк. А аналіз
благодійності у сучасній
Україні подала студенткамагістр Анна Макар. Про
те, на які інвестиції може
очікувати наша держава

у майбутньому, розповіла
О к с а н а
Білець, а про
підвищення
ефективності
використання виробничих ресурсів
доповів Дмитро Бондарчук. Завершив
засідання наукового товариства студент четвертого курсу Олег Онофрійчук науковою статтею «Вільний ринок землі в Україні: економічна
необхідність чи чергова політична авантюра».
Як зауважила старший викладач кафедри фінансів
Світлана Бойко, студентське наукове товариство
уже випустило дві збірки, перша з яких налічує 38, а
друга — 24 наукові праці. Студенти університету неодноразово посідали призові місця на Всеукраїнських
олімпіадах, надсилали свої роботи на Всеукраїнський
конкурс «Новітній інтелект України», друкувалися у
наукових журналах.

Студрада МЕГУ виходить на всеукраїнський рівень
Нещодавно в Запоріжжі відбулася
Всеукраїнська нарада керівників
органів студентського самоврядування, на якій обговорювали статті
проекту Закону України «Про вищу
освіту».
За словами голови студради Міжнародного економікогуманітарного університету імені
академіка С.Дем’янчука Олега
Онофрійчука, прем’єр-міністрові
України Миколі Азарову та голові
оперативної робочої групи з розробки проекту Закону «Про вищу освіту»

Михайлу Згуровському запропоновано розширити повноваження студентського самоврядування, стимулювати наукову діяльність студентів,
а також подбати про інструменти
контролю якості навчального процесу. Зокрема, студлідери бажають, аби
удвічі було підвищено фінансування
органів студентського самоврядування, до 20% збільшено представництво студентів у Вчених радах та зборах трудового колективу, достатньо
профінансовано наукову діяльність
студентів та аспірантів. Під час наради до доопрацьованого урядового

законопроекту було внесено низку
зауважень, які стосувалися роботи
органів студентського самоврядування.
З тимчасово виконувачем
обов’язків керівника Секретаріату
Всеукраїнської студентської ради
Анастасією Сабовою було обговорено питання щодо вступу студентської
ради МЕГУ до лав Всеукраїнської
студентської ради при Міністерстві
освіти і науки, молоді та спорту України, для чого були надані
необхідні документи.

Студенти-економісти стали призерами податкового
брейн-рингу
Нещодавно у Національному університеті водного
господарства та природокористування проводився ІІ
Рівненський регіональний податковий брейн-ринг. Його
проводили Державна податкова інспекція м. Рівне та Рада
молодих економістів. Учасниками інтелектуальних змагань
професійного спрямування стали 11 команд шести навчальних закладів: Національного університету водного
господарства та природокористування, Рівненської філії
«Європейського університету», Міжнародного економікогуманітарного університету, Відкритого міжнародного

університету розвитку людини «Україна», Рівненського
коледжу економіки і бізнесу, Національного університету
«Острозька академія».
Після запеклої боротьби до фіналу дісталися
найсильніші і найкмітливіші — «МЕГА-МЕГУ» та «Гудвіл»
з «водного». Тут команда нашого університету була другою.
В її складі виступали студенти економічного факультету
Олег Онофрійчук, Надія Лукашонок, Антон Головачов,
Катерина Волинець, Анна Макар.
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XVI Міжнародні учнівські громадські читання
Учнівські громадські читання «Я
голосую за мир!» - це добра традиція,
яку започаткував у 1997 році засновник університету, доктор педагогічних
наук, професор, академік Степан Якимович Дем’янчук.
Степан Дем’янчук був
ініціатором руху «Педагоги за мир
та взаєморозуміння». Він створив свою наукову школу з проблем
педагогіки миру, а розроблену ним
систему виховання учнівської та
студентської молоді на ідеях миру
успішно впроваджують його вихованці,
викладачі Міжнародного економікогуманітарного університету імені
академіка Степана Дем’янчука.
Учнівські громадські читання
«Я голосую за мир» – одна із форм
реалізації миролюбних ідей Степана
Якимовича Дем’янчука. Завдяки старанням і зусиллям цієї людини, до цього часу живе його ідея проведення чи-

тань в стінах Міжнародного економіко
- гуманітарного університету.
Метою учнівських громадських
читань - є активізація миротворчого
руху серед дітей і молоді не лише
України, а й інших країн та сприяння поширенню миролюбних ідей
у контексті проголошеного ООН
Десятиріччя культури миру і ненасильства в інтересах дітей планети. Варто
наголосити на тому, що такі зустрічі за
участю школярів, батьків, педагогів,
студентів та громадськості, які щороку
тепер проводяться у МЕГУ, є важливою складовою системи неперервної
освіти. Тут важливо, як навчав Степан Якимович, не обійти кожного з
учасників, не обірвати ту нитку, яка
міцно зв’язує різні покоління.
Якщо у 1997 році кількість
учасників склала 20 учнів із шкіл
міста Рівне, то вже в 2003 їх кількість
збільшилась у десять разів, та й регіон

значно розширився – це учні не лише
з Рівного і Рівненської області, а
й з Житомирської, Львівської,
Закарпатської, Хмельницької областей.
Поступово учнівські громадські читання набувають статусу Всеукраїнських.
А у 2011 році в учнівських читаннях брали участь учні з республіки
Білорусь.
Змінилась якість виступів, учасники проблему миру і війни розуміють
вже по-іншому. Справа засновника
університету продовжується, діти стали мислити більш масштабно, молодь
почала активніше виявляти свою громадянську позицію.
У 2012 році VI Міжнародні учнівські
громадські читання відбудуться
26 квітня о 10.00 год. Кількість
учасників – 250 учнів 1-11 класів
шкіл Рівненської, Житомирської,
Волинської, Хмельницької областей та
школярі з республіки Білорусь.

ПРОГРАМА
ХVІ Міжнародних громадських учнівських читань
“Я голосую за мир”
Матеріали ХVІ Міжнародних громадських учнівських читань
26 квітня 2012
І. Реєстрація учасників учнівських громадських
читань (9.00).
ІІ. Вступне слово: ректор Міжнародного економікогуманітарного університету імені академіка Степана
Дем’янчука, доктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, академік Академії Вищої
школи України Дем’янчук Анатолій Степанович.

ІІІ. Вітання учасників ХVІ Міжнародних громадських учнівських читань “Я голосую за мир”:
1. Заступник голови Рівненської облдержадміністрації
Губанов Олексій Володимирович.
2. Начальник управління освіти і науки
облдержадміністрації, відмінник освіти України, заслужений вчитель України Вєтров Іван Васильович.
3. Заступник міського голови м. Рівне Кульчинська Галина Григорівна.
4. Начальник управління освіти Рівненського
міськвиконкому Харковець Василь Степанович.

IV. Тематичний концерт студентської мистецької
студії університету.
V. Робота секцій.
1 секція (учні 1–2 класів)
(ауд. 2307)
Керівник секції: кандидат педагогічних наук, доцент
Пагута Тамара Іванівна
Тема секції
“Ми маленькі посланці миру”

2 секція (учні 3 класів)
(малий читальний зал)
Керівник секції: кандидат педагогічних наук, доцент
Джаман Таміла Вікторівна
Тема секції
“У світі миру і добра”
3 секція (учні 4 класів)
(великий читальний зал)
Керівник секції: кандидат педагогічних наук, доцент
Сокаль Валентина Анатоліївна
Тема секції
“Дзвони миру”
4 секція (учні 5–7 класів)
(ауд. 1616)
Керівник секції: кандидат педагогічних наук, доцент
Петрук Олена Митрофанывна
Тема секції
“Про мир навіть птахи співають”
5 секція (учні 8–11 класів)
(ауд. 2402)
Керівник секції: кандидат педагогічних наук, доцент
Петрук Анатолій Петрович
Тема секції
“Хай мир повстане у кожного в душі”

VІ. Екскурсія до Музею Миру.
VІІ. Підведення підсумків ХVІ Міжнародних громадських учнівських читань “Я голосую за мир”.
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МЕГУмор
Сам Абрамович зацікавився
півзахисником нашої університетської
футбольної команди Кирилом Мельником. Зокрема, воєнкома Березнівського
району Абрамовича цікавить офіційне
місцепроживання Кирила Мельника,
щоб вручити йому повістку в армію.
Спеціальну дисципліну читатимуть психологи університету на
педагогічному факультеті. Протягом
двох семестрів вони готуватимуть
майбутніх педагогів до того, що вперше
зайшовши в клас треба казати не “О,
Боже, куди я потрапила...”, а “Доброго
ранку, діти!”

Відкрилася експозиція присвячена
нашому студентові
У Рівненському обласному
краєзнавчому музеї відкрилася
експозиція присвячена відомому
баскетболісту, який зараз виступає
за іспанську “Валенсію”, випускнику двох факультетів МЕГУ Сергію
Ліщуку.
Експозицію, приурочену до тридцятиліття спортсмена,
організувала рідна сестра Сергія.
За її словами, найцінніше в
експозиції -- мініатюрна копія кубку
євроліги УЛЄБ. Сергій Ліщук став

першим українським баскетболістом,
який завоював цей престижний
європейський трофей.
Поспілкуватися та привітати
Сергія Ліщука усі охочі змогли завдаки Інтернету. Сам баскетболіст
зізнався, що йому дуже приємно
бачити і чути вітання від рівненських
прихильників його таланту.
Також Сергій Ліщук повідомив,
що зараз доводиться дуже багато працювати на тренуваннях, адже перед
його командою знову стоїть завдання
завоювати європейський титул.

«Реґіна-МЕГУ»
знову друга
У першому фінальному турі
чемпіонату України з волейболу у
вищій лізі серед жінок, рівненська
«Реґіна» змогла здолати лідера
запорізьку «Орбіту».
Згідно з Положенням про
чемпіонат, рівненська команда,
яка посідала другу сходинку в
турнірній таблиці, приймала перший фінальний тур за 1-4 місця.
«Чисту» перемогу з рахунком 3:0
лише один раз здобувала запорізька
«Орбіта» над сєвєродонецькою
«Сєвєродончанкою-2». Двічі по
3:1 вигравали рівненська «Реґіна»
у д о н е ц ь к о г о « Д о н Н У Е Та » т а
«Сєвєродончанка-2» у «Регіни». По
п’ять партій було зіграно тричі — з
рахунками 3:2 вигравали «Орбіта»
у « Д о н Н У Е Та » , « Д о н Н У Е Т » у
«Сєвєродончанки-2» та «Реґіна» в
«Орбіти».
Фінальну частину чемпіонату
знову очолює «Орбіта», яка має
дев’ять очок, за нею йде «Реґіна»
з сімома очками. На третій позиції
«Сєвєродончанка-2» з п’ятьма очками, на четвертій — «ДонНУЕТ»
з трьома. Другий фінальний тур за
розподіл перших чотирьох місць у
вищій лізі відбудеться у Запоріжжі
19-22 квітня.

Книги із соломи та шкіри
Низку креативних книжок для
дітей презентувала студентам МЕГУ
випускниця університету Олена
Медведєва. За словами авторки,
ідея створення бібліотеки незвичайних казок виникла із картинок,
які закарбовуються у свідомості
людини ще з дитинства.
Мрія не має дат, - говорить
пані Олена, - якщо ж поставити
дату – вона стає ціллю, що я і зробила.
Колекція жінки налічує 2
вишиті, солом’яну, різьблену, випалену, шкіряну, в’язану та бурштинову казки, а також, книгу-будинок
«Різдвяна зоря».
Автором більшості казок став

син Олени Медведєвої Андрійко.
«Легенду про Рівне», яка розміщена
на сторінках різьбленої книги, пані
Олена придумала сама.
Авторка говорить, що жодна з
книг не робилася швидко та легко.
Над ними працює великий творчий
колектив майстрів з Рівного.
На даний момент креативну домашню бібліотеку пані Олени вже
презентовано у Київському музеї
книги, Рівненському драматичному театрі, у школах та бібліотеках
міста.
Тетяна Стацька, студентка факультету журналістики
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