
Я голосую за мир 
  У ПВНЗ «Міжнародний економіко-
гуманітарний університет імені акаде-
міка Степана Дем’янчука» проходили  
XXI Міжнародні громадські читання 
«Я голосую за мир».
   Міжнародні учнівські громадські читання 
«Я голосую за мир» – це добра тради-
ція, започаткована  засновником нашого 
університету, доктором педагогічних 
наук, академіком Степаном Якимовичем 
Дем’янчуком, яка упродовж  21 року підтри-
мується ініціативною групою кафедри педа-
гогіки у нашому університеті. Метою читань 
є залучення талановитої учнівської еліти у 
прозовій та віршованій формах висловити 
своє бачення щодо проблем війни та миру...
    Збірник цьогорічних читань, на 
відміну від минулих років, не буде 
містити творів від російських учнів, 
оскільки через дестабілізацію політич-
них стосунків між Росією та Україною 
та антиукраїнську пропаганду адміні-
страція загальноосвітніх закладів Росії 
категорично заборонила учнівській 
молоді їхньої країни брати участь у 
наших читаннях, тим самим визнаючи 
причетність своєї держави до військо-
вих дій на сході України.
  У збірнику цьогорічних, XXІ Міжна-
родних учнівських читань «Я голосую 
за мир», розміщено 200 творів, авто-
рами яких є діти з України (м. Рівне, 
м. Луцька, Рівненської, Житомир-
ської, Волинської та Хмельницької 
областей), Польщі та Чехії. 
  На сторінках збірника учнівська мо-
лодь возвеличує подвиги захисників на-

шої Вітчизни, які відстоюють незалеж-
ність України, оплакує наших героїв, які 
поплатилися життям за свою державу,  
і разом з тим гнівно засуджує окупантів, 
які спокусилися на нашу територіальну 
цілісність, тим самим наражаючи на не-
безпеку життя їх та їхніх родин. Учні ви-
словлюють щирі сподівання на якнай-
скоріше закінчення кровопролитної війни 
та панування довгоочікуваного миру на 
нашій рідній землі.

Перше місце за нами 
 За даними Scopus, Міжнародний 
економіко-гуманітарний університет 
імені академіка Степана Дем`янчука посів 
найвище місце по Рівненській області 
серед вищих навчальних закладів.
  Нагадаємо, що МЕГУ імені академіка 
Степана Дем`янчука з 2013 року входить 
до рейтингу університетів «ТОП-200 
Україна».  Минулого року ВНЗ став лідером 
освіти регіону за даними в офіційних 
рейтингах Scopus та Webometrix.
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Великодня виставка
        Яскраві барви та дитячі голоси заполонили 
стіни Міжнародного економіко-гуманітарного 
університету ім. академіка Степана Дем’янчука
   Перебуваючи у Великодньому настрої університет 
причепурився Пасхальною виставкою, де панувала 
святкова та яскрава атмосфера. Традиційно було 
представлені творчі роботи за сімейними звичаями 
студентів. Кожного року учасники дивують своїми 
талантами та знаннями, однак цьогоріч до стін 
університету завітали захоплені учні школи «Престиж», 
які мали змогу поспілкуватись зі студентами та взяти 
участь у майстер-класі з писанкарства, який провели 
студенти інституту педагогічної освіти. 
     В першу чергу Пасха, це світле родинне свято, тому 
з великим задоволенням та захопленням дітвора 
старанно готувала писанку матусі в подарунок та 

розповідала цікаві історії про те, як вони готуються 
до свята весни та про те, як мріють бути студентами.
  Свої роботи презентували усі факультети, 
розділивши між собою місця наступним чином:
        Гран-прі – Інститут педагогічної освіти;

      1 місце – Історико – філологічний факультет;

        2 місце – факультет Здоров’я, фізичної куль-
тури та спорту;

         - Факультет Європейської освіти;

         3 місце – факультет журналістики;

        - Юридичний факультет; 

        Виставка «Пасхальних композицій» проходила в 
першому корпусі на першому поверсі.

Ірина Панюшенко
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Майстер-клас із культури мовлення 
від Олександра Авраменка

 Студенти Міжнародного економіко- 
гуманітарного університету імені академіка 
Степана Дем’янчука зустрілися з доцентом 
Київського університету імені Бориса 
Грінченка, завідувачем кафедри гуманітарних 
дисциплін Технічного ліцею НТР “КПІ” 
Олександром Авраменко.
     Олександр Авраменко проводив майстер-клас з 
української мови, а саме: правильне вживання слів, 
заміна русизмів на українські слова та мовні кліше. 
Пан Олександр навів студентам найбільш вживані 
слова з тем: назви частин тіла, квартира, кухня, 
одяг, спорт, магазин, та інші, а також говорив про 
правильне вживання наголосів.
     Спілкування проходило жваво, адже чоловік  активно 
залучав до розмови студентів, які таким чином змогли 
перевірити всій рівень знань української мови.
Розповів Олександр Авраменко й про свою книжку 
«100 експрес уроків української мови». Наприкінці 
розмови всі бажаючі мали змогу придбати книжку з 
автографом автора та зробити з ним фото.

Про історію краю та археологічні 
розкопки Тарас Максименко розповів 

студентам МЕГУ
  Поринути в минуле. Про історію нашого краю 
та археологічні розкопки сьогодні студентам 
МЕГУ розповів начальник управління культури 
і туризму Тарас Максименко. 
  Повернутися на кілька століть назад. Про історію 
свого краю, дослідження та археологічні розкопки 
палацу Князів Любомирських говорили у стінах 
МЕГУ. Гортали сторінки історії студенти факультету 
журналістики разом із начальником управління 
культури і туризму нашого міста.
Тарас Максименко, начальник управління культури і 

туризму м. Рівне:
 - Якщо ми сьогодні 

подивимося на нашу 
історію, то вся вона 
повторюється. Зараз 
час схожий на 1917 рік. 
Якщо надалі буде така 
ситуація і мова буде 
йти про федералізацію 
ми опинимося в 17-
му столітті. Тому що 

удільний принцип, удільні князівства, і так історія 
повторюється постійно. Тому, якщо ми хочемо 
спрогнозувати майбутнє нашої держави, 
то ми мусимо чітко розуміти, як вона буде 
розвиватися, зважаючи на історичний досвід, 
який у нас є. Тому дуже важливо вивчати історію, 
щоб будувати майбутнє.
 Однозначно підтримує такий погляд і декан 

факультету журналістики МЕГУ. Адже студенти - 
це майбутнє нашої країни, а відтак її доля у руках 
молодого покоління. Тому знаючи минуле, його 
проблеми, помилки і здобутки потрібно аналізувати 
та переносити тільки позитивний досвід у майбутнє.
Ольга Мітчук, декан факультету журналістики МЕГУ:
 - Я завжди кажу для студентів таке: не знаєш 
історії - не будуватимеш майбутнього. Тобто те, що 
сьогодні студенти почують від Тараса Максименка, 
я думаю, суттєво підсилить роль світогляду навколо 
архітектурних та історичних пам’яток, які є в нас на 
Рівненщині. Це унікальні речі.
     Наразі, унікальним для нашого міста є підземелля у 
парку Шевченка, палац князів Любомирських та замок 
Марії Несвицької, над цими розкопками та дослідженням 
яких активно працюють археологи. Адже у майбутньому 
ці об’єкти можуть стати візитівкою нашого міста.
 Тарас Максименко, начальник управління 
культури і туризму м. Рівне:
 - Палац зруйнований повністю, є тільки 
фрагменти. Зараз ми відкопали підхідний пандус 
палацу, далі задача археологів стоїть - знайти 
замок все-таки Марії Несвицької. Оборонний 
рів і вал ми вже віднайшли. Хотілося б щоб 
фрагменти саме замку нам вдалося знайти. 
Перспективним напрямком вважаємо роботу 
біля ЦНТІ, ближче до вулиці Шкільної.
 Без минулого немає сучасного, а без традицій  
немає нового. Для народу його історія - це не 
просто минуле, а його душа.
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Новий старт: Влад Ісаєв навчав 
студентів-журналістів бути успішними

Мова визначає рівень людяності. 
Зустріч із Мирославом Лазаруком

   Студенти факультету журналістики 
Міжнародного економіко-гуманітарного 
університету імені Степана Дем’янчука 
зустрілися з письменником, директором 
меморіального музею Володимира Івасюка, що 
в Чернівцях, Мирославом Лазаруком. 

 Зустріч із письменником організував його 
студентський друг, заслужений журналіст України, 
доцент кафедри теорії й методики журналістської 
творчості в МЕГУ Віктор Мазаний.
    Гість багато говорив про студентське життя 
та про перші спроби писати. Розповідав цікаві 
історії написання віршів та прозових творів. А ще 
відповідав на питання студентів.
    Вів мову про книгу під назвою «Ріка», яка містить 
три романи про те, як людська душа бореться за 
виживання, про абетку для своєї старшої внучки «Абетка 
для Євдокійки», про альманах присвячений Миколі 
Вінграновському «Рось» та збірку віршів «Покуття».
  Дав багато порад як бути не тільки хорошим 
журналістом чи письменником, а й те як бути порядною 
людиною. «Ставлення до мови визначає рівень 
людяності», - вважає Мирослав Лаза рук.
    Завітав на зустріч із поетом ще один його 
товариш – письменник, член Національної спілки 
письменників України, журналіст, завідувач відділу 
художніх програм Рівненської обласної державної 
радіокомпанії «Радіо Край», автор і ведучий 
популярних радіопередач «Перевесло», «У дзеркалі 
слова» та інших Микола Береза. Чоловік теплими 
словами згадував момент знайомства із гостем.
    Під кінець зустрічі Віктор Мазаний висловив 
слова вдячності Мирославу Лазаруку за його 
приїзд й за те, що він зберігає протягом всього 
життя студентську літературну дружбу.

  У рамках проекту «Школа успішного 
журналіста» в Міжнародному економіко – 
гуманітарному університеті  на факультеті 
журналістики відбулася зустріч  із рівненським 
журналістом, керівником проекту Press-Центр 
Західноукраїнський інформаційний портал – 
Владом Ісаєвим.
   Спершу журналіст розповів про себе, про тернистий 
шлях, яким він йшов до професії. Згадував студентські 
роки та роки праці в газеті «Рівне вечірнє». Розповідав 
про приємні та не дуже життєві ситуації.
      Опісля того, розмова з Владом Ісаєвим проходила 
у вигляді діалогу – студенти задавили питання, а 
журналіст відповідав. Питання були різноманітними: 
питали про перші проби пера, про складність роботи,
будували портрет ідеального журналіста, улюблену 
тематику та джинсу.
  Поділився Влад Ісаєв із студентами тим, що не вважає 
наявність диплома показником знань, але наголосив, 
що навчання в університеті дає необхідний базис 
знань, який суттєво допоможе в професійному житті. 
На запитання про те, як він обирає співробітників у 
свою редакцію наголосив, що якщо в людських очах 
немає іскорки то журналістом не бути ніколи.
     Ця зустріч стала для студентів цінним уроком, 
адже на ній лунало багато корисного та цікавого.



Студенти МЕГУ, майбутні юристи 
та журналісти зустрілись з 

представниками НАБУ
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У МЕГУ завітав відомий земляк 
екс-посол України в США

  У Міжнародний економіко-
гуманітарний університет 
завітав учасник переговорної 
групи України в Мінську та екс-
посол України в США, Польщі та 
Туреччині – Олександр Моцик.
   Відомий дипломат родом із 
Рівненщини, а саме із села Го-
родець Володимирецького рай-
ону, учасник переговорної гру-
пи України в Мінську Олександр 
Моцик розповів студентам фа-
культету журналістики про пере-
говори в Мінську та зазначив, що 
виконання Мінських домовлено-
стей обов`язково має привести 
до відновлення територіальної 
цілісності України.
 – Переговори у Мінську йдуть 
досить складно, адже Росія 
не зацікавлена у врегулюванні 

ситуації, не зацікавлена в 
мирі на Cході нашої країни, 
– каже екс-посол. – Ну, і зви-
чайно, наголошую,що Крим є 
невід`ємною частиною території 
України. Водночас, до Мінських 
угод прив`язані санкції західних 
країн, Сполучених Штатів Аме-
рики, Європейського союзу і є це 
серйозним інструментом стри-
мування Російської агресії, тому 
що вони завдають великої шкоди 
російській економіці.
    Олександр Моцик пригадав і влас-
не дитинство: «Життя було важке, 
батьки зранку й до самої ночі були 
на роботі, приходячи з роботи об-
робляли землю та не мали часу 
приділяти дітям, але це й була хо-
роша школа, яка навчила жити, бути 
самостійними й досягати висот».

   Національне антикорупційне бюро 
України спільно з Програмою розвитку ООН 
започаткували інформаційно-просвітницьку 
кампанію «Студенти проти корупції». 
    В межах цієї кампанії представники НАБУ 
планують відвідати вищі навчальні заклади по всій 
Україні. Першим закладом для участі в цій програмі 
був обраний Міжнародний економіко-гуманітарний 
університет імені академіка Степана Дем’янчука. 
Як пояснили самі організатори заходу, по-перше, 
вибір був зумовлений тим, що в пріоритеті кампанії 
«Студенти проти корупції» відвідування провідних 
регіональних вишів, а по-друге, саме в МЕГУ готують 
майбутніх юристів та журналістів, а ця категорія 
студентів організаторів цікавить найбільше, адже 
журналісти, серед іншого, покликані формувати 
негативну громадську думку щодо корупції та 
хабарництва, а на юристів покладається обов’язок 
запобігати та викорінювати ці ганебні явища, що, на 
жаль, притаманні нашому суспільству.
    Передусім представник Програми розвитку ООН 
Іван Пресняков розповів про задачі інформаційно-
просвітницької кампанії «Студенти проти корупції», 
а також про передумови та особливості здійснення 
антикорупційної політики в Україні. Під час 
спілкування з студентською аудиторією він визнав, що 
нині діяльності антикорупційних інститутів чиниться 
значний опір. Поза тим, НАБУ працює і навіть планує 
створити сім регіональних представництв. Отож, 
як наголосив заступник директора НАБУ Анатолій 
Новак, у майбутніх висококваліфікованих випускників 

МЕГУ буде шанс взяти участь у конкурсному 
відборі на вакантні посади в бюро.
    Зрештою, у підсумку всі учасники погодились, 
що викорінення корупції в країні є спільною 
справою усіх громадян, інакше іржа цієї проблеми 
і надалі нищитиме країну.
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Національний Дебатний Турнір, що 
проходив в місті Київ!

 Щирі вітання команді у складі Максима 
Воловича – голова Студентського парламенту 
Міжнародногоаааекономіко-гуманітарного 
університету імені академіка Степана Дем’янчука, 
студент педагогічного факультету та Марії 
Ясинчук – студентка факультету журналістики, 
які представляли м. Рівне, які достойно показали 
себе та представили наше місто!
В підсумку набрали - 133 бали! Ви великі молодці, так 
тримати! Вперед до подальших перемог! У вас все 
вийде, адже це лише старт!
 Марія Ясинчук - ти надзвичайно талановита та 
розумна! Так тримати! Бажаємо тобі подальших 
перемог та натхнення !
       А Максим Волович отримав звання найкращого 
оратора України серед студентства! Вітаємо, 
Максиме! Бажаємо подальших перемог та 
якнайбільших здобутків у майбутньому!

В альма-матер із тріумфом!
   Ректор МЕГУ, Анатолій Дем`янчук зустрівся із 
Юрієм Захарцем, студентом 1 курсу факультету 
здоров`я, фізичної культури та спорту.
Юнак посів другу сходинку на міжнародному турнірі та 
поспішив привезти нагороду в університет, який за не-
повний рік вже став рідним.
За час професійного спортивного життя Юрій став:
- призером кубку Європи з бойового самбо;
- майстром спорту України з бойового самбо;
- неодноразовим чемпіоном України з бойового самбо;
- переможцем міжнародних змагань зі змішаних 
єдиноборств серед професіоналів;
- чемпіоном України з вільного козацького бою;
- переможцем міжнародних змагань з джиу джитсу
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           Вітаємо!

 Студента факультету здоров’я, 
фізичної культури і спорту,   групи 
ЗФВ-61 – Дудяка Максима майстра 
спорту України з боротьби  самбо, 
який зайняв ІІ місце в універсіаді 
серед ВНЗ України, який проходив 
03.05.17 року в місті Харків.

           Вітаємо!
 Збірну команду університету 
з легкої атлетики, яка зайняла 
І загально-командне місце 
в чемпіонаті м. Рівне в залік 
Спартакіади серед навчальних 
закладів І-IV рівні акредитації, та 
виробничих колективів у такому 
складі: 

1.Рижикова Анна - група ЗФВМ-61;
2.Смаль Катерина - група ЗФР-51;
3.Дерев’янчук Ольга - група ЗФР-61;
4.Котовська Ольга - група ЗФВ-31;
5.Долгушин Роман - група ЗФВ-61;
6.Антонюк Сергій - група ЗФВ-31;
7.Сірий Микола - група ЗФВ-61;
8.Огороднік Володимир - група 
ЗФВ-41;
9.Полюхович Роман - тренер;
10.Соловей Михайло - група ЗФВ-61;
11.Мороз Іван - група ЗФВ-61;
12.Кінах Арсен - група ЗФВ-51;
13.Клус Олександр - група ЗФВ-31;
14.Мацюк Роман - група ЗФВ-31.
Представник команди  -
Полюхович Роман

Студент МЕГУ вчергове переміг на 
професійному турнірі з ММА

 Рівненський боєць ММА та студент 4-го курсу 
факультету здоров’я, фізичної культури та спорту 
МЕГУ імені академіка Степана Дем‘янчука             
 Павло Демиденко переміг на професійному турнірі зі 
змішаних єдинобрств «RFP - West Fight 24 – MMA Bush-
ido», що відбувався в Одесі. Як інформує кореспондент 
ERVE.UA, за допомогою технічного нокауту він переміг 
представника Миколаєва Романа Виборного. 

  Рівнянин завершив бій достроково ще у першому 
раунді. Павло змагався за першість у ваговій категорії 
61 кілограм. Хлопця підготував тренер спортивного 
клубу «Скіф» Богдан Романович. 
Зауважимо, що це вже п’ята професійна перемога 
Демиденка. У його заліку немає жодної поразки. 
 Окрім Демиденка на спортивному заході за першість 
змагалися ще п’ятеро уродженців Рівненщини. 

Завдяки МЕГУ до Рівного 
з’їхалися волейболістки 

зі всієї України

  До МЕГУ з’їхалися спортсмени з 
різних куточків України. 12 команд, 
у складі яких тільки представниці 
слабкої статі змагатимуться за 
звання кращих. Всеукраїнський 
турнір, присвячений меморіалу 
засновника міжнародного еконо -
міко-гуманітарногоауніверситету 
імені академіка Степана Дем’янчука
   
В знак пам’яті та шани. У МЕГУ 
стартував всеукраїнський турнірсз 
волейболу, присвячений засновнику 
вишу Степану Дем’янчуку. Участь 
у змаганнях взяли кілька десятків 
юних волейболісток із різних 
куточків нашої держави.   

Михайло, старший тренер 
відділення волейболу м. Новоград-
Волинський:

- Турнір, судячи по командах, які 
приїхали досить високого рівня, і я 
вважаю, що на заході є така відправна 
крапка. Хочуть підняти і зробити 
конкурентно-спроможний вид спорту 
волейбол і підняти його на високий 

рівень. Проходив   турнір з  волейболу 
серед    дівчат віком від 13  до 17 років.

Юрій Гарієвський, головний суд-
дя турніру, доцент кафедри 
фізичного виховання і спорту 
МЕГУ:

- Проводиться вп’яте цей турнір. 
Чотири ми провели раніше. Зараз 
так, як у нас є команда супер-ліги 
і нам потрібна ще одна дитяча ко-
манда, це до ДЮСШ «Регіна», і 
під цю команду ми відновили наш 
традиційний турнір.
 Ректор вишу, Анатолій Дем’янчук 
сподівається, що завдяки   наполег-
ливій праці та ентузіазму, наступ-
ного року турнір підніметься на ща-
бель вище і стане міжнародним.

Анатолій Дем’янчук, ректор МЕГУ:

- Я думаю, що цей турнір найближ-
чим часом буде міжнародний. Тому 
що пропозицію відвідати вже були 
від наших сусідів, тому потім буде-
мо приймати команди з-за кордону.
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IV Міжнародний студентський форум 
“Європейське партнерство: молодь за 

здоровий спосіб життя”

 Урочисто із вишиванками та виконанням 
державного гімну студенти МЕГУ відкрили 
щорічний Міжнародний студентський форум           
«Європейське партнерство». 
   Студентський форум у стінах вишу проходить 
уже вчетверте. Під час нього студенти намагаються 
встановити тісні культурні, громадські зв’язки та 
обмінятися власним досвідом у сфері самоврядування. 

Роман Шухно, студент Барановицького 
державного університету  Республіки Білорусь:

- Такі форуми дозволять бачити, як відбувається 
навчання тут, проявляти лідерські якості. Плюс до 
того, ми розвиваємося в широкому плані.
Цьогоріч до МЕГУ запросили делегації із Білорусі 
та Грузії. Саме із цими навчальними закладами і 
не лише у виші тісно співпрацюють чимало років. 
Наприклад, нині у МЕГУ навчаються близько сотні 
студентів із Академії Європейської освіти м. Тбілісі.

Павло Попко, проректор із виховною роботи 
Барановицького державного університету  
Республіки Білорусь:

- Кожний захід - це свято науки, інтелекту, молодості 
проектів. І цей форум також, сподіваємося, 
виступить об’єднавчим кроком для молоді, ініціатив, 
сподіваємося, що це буде продуктивно.
Молодь - це та рушійна сила, яка може змінити хід історії. 
Спілкування, знайомство із європейською культурою 
та дружні відносини можуть слугувати у майбутньому 
хорошим чинником для розбудови нашого суспільства.

Давид Купрашвілі, проректор Академії 
Європейської освіти м. Тбілісі:

- Ми займаємося і стаціонарною формою навчання, 
і заочною, і  у нас ідуть консультації по українській, 
англійській мові, які цікавлять наших студентів. 
Допомагає навчальна частина. Ми займаємося і 
там, і тут лекціями.
   

Більше десяти років вивчати культуру  та  обмінюватися 
досвідом мають змогу і студенти Барановицького 
державного університету  Республіки Білорусь

Анатолій Дем’янчук, ректор МЕГУ:

- Сьогодні суспільство багатонаціональне, 
багатовекторне, за молоддю майбутнє. Адже 
молодь повернула вектор розвитку нашої держави. 
Ми сьогодні стаємо повноправними членами 
європейської спільноти, яка диктує демократичні 
засади вільності розвитку особистості. І ви у 
цьому є основними рушіями нашого майбутнього.
 Міжнародний студентський форум «Європейське 
партнерство: молодь за здоровий спосіб життя» 
тривав три дні. Протягом цього часу студенти та гості 
брали активну участь у плідних діалогах,  насичених 
тренінгах, екскурсіях та концерті.


