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Шановні випускники!
Ось і прийшла та особлива мить,
в якій рівною мірою присутні радість
і смуток. Адже позаду час цікавих
лекцій та змістовних практичних,
час відкриттів та нових здобутків,
час студентської свободи і романтики. Напевно, це той час, за яким ми
завжди сумуємо!
Але попереду у вас ціле життя, отож майбутні перспективи,
хвилюючі сподівання та очікування
не можуть не радувати.
Звісно, життя – річ непроста.
Але весь колектив Міжнародного
економіко-гуманітарного

університету імені академіка Степана
Дем’янчука бажає вам як найбільшої
кількості приводів для радощів та
якнайменше сумних моментів. Нехай ті знання і досвід, які ви здобули
в стінах нашого університету, будуть
вам надійною опорою у вирішенні
найрізноманітніших життєвих
колізій. Віримо, що через усе життя ви з гордістю пронесете звання
випускника МЕГУ! Сподіваємося,
що із вдячністю ви будете згадувати
своїх університетських викладачів.
Удачі вам і гарної життєвої дороги!

Науковців МЕГУ відзначили з нагоди свята

Традиційно напередодні Дня науки
університети та коледжі Рівненщини
влаштовують виставки-презентації
своїх досягнень — наукових
монографій, підручників та посібників,
винаходів та інших розробок.
У Рівненському облмуздрамтеатрі
відбулись презентації наукових розробок місцевих ВНЗ та урочистості
до Дня науки. Відзнаки від обласної
влади отримали й представники Міжнародного економіко-

гуманітарного університету імені
академіка С.Дем’янчука: Юрій Пелех — проректор з міжнародних
зв’язків та наукової роботи; Віталій
Дем’янчук — проректор з питань
стратегічного розвитку, завідувач
кафедри кримінального права і правосуддя; Людмила Коробович — начальник аналітично-координаційного
центру; Андрій Матвійчук — завідувач
кафедри теорії, історії держави і права
та філософії; Олександр Трофімчук —
доцент кафедри менеджменту.

Статистика
навчального
року
Випускникам 20112012 навчального року в
Міжнародному економікогуманітарному університеті
імені академіка С. Дем’янчука
видано дипломів: спеціаліста
— 1189, бакалавра — 1229,
магістра — 41. У тому числі
дипломів з відзнакою по
факультетах: економічному
(бакалавра — 18, спеціаліста
— 11, магістра — 5),
здоров’я, фізичної культури
і спорту (бакалавра — 23,
спеціаліста — 20), історикофілологічному (бакалавра —
17, спеціаліста — 12, магістра
— 3), кібернетики (бакалавра — 5, спеціаліста — 3,
магістра — 2), журналістики
(бакалавра — 3, спеціаліста
— 2, магістра — 1),
педагогічному (бакалавра
— 14, спеціаліста — 17),
природничо-географічному
(бакалавра — 2, спеціаліста
— 3), юридичному (бакалавра
— 17, спеціаліста — 7).
Загалом, 185 випускників
закінчили наш університет з
відзнакою.
Вітаємо!
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Співпраця на благо студентів
У МЕГУ побувала делегація
Вєлькопольської соціально-економічної
вищої школи
М і ж н а р о д н и й
економіко-гуманітарний
університет імені академіка
Степана Дем’янчука за роки
свого існування налагодив
тісну співпрацю із багатьма
зарубіжними вищими навчальними закладами. Вже
чотири випуски студентів
МЕГУ отримали дипломи міжнародного зразка,
закінчивши паралельно
наш університет та Інститут
імені Яноша Кодолані
(Угорщина). З минулого
року розпочато спільну
польсько-українську програму навчання студентів,
у реалізації якої беруть
участь Краківська академія
ім. А.Ф. Моджевського та Вища соціальноекономічна школа в Шрьоде
Вєлькопольській. А нещодавно делегація науковців зі
Шрьоде відвідала МЕГУ.
На спільній пресконференції ректор МЕГУ
Анатолій Дем’янчук із
гордістю зазначив, що
програма є надзвичайно
вигідною, насамперед для
студентів. Навчання за цією
програмою здійснюється
на базі МЕГУ, а також
дистанційно у Польщі. Щороку студенти виїздять на

одно- або двохтижневі здачі
сесії. Крім того, беручи
участь у цій програмі, спудеї
отримуватимуть сертифікат
зі знання польської мови.
Відтак, впродовж першого
півріччя навчання, на опанування польської зосереджеватимуть особливу увагу.
Умови ж проживання та
навчального процесу – на
вищому рівні.
Іренеуш Куб’ячик, проректор Вєлькопольської
соціально-економічної
вищої школи:
- Наші навчальні корпуси є новозбудованими.
І українські студенти можуть користуватися усім,
чим користуються польські
студенти. Це і комп’ютерні
класи з Wi-Fi покриттям,
який покриває увесь заклад
та прилеглі території, а також сучасна бібліотека з виходом у світові бібліотеки.
У зустрічі також взяла
участь голова Житомирської
обласної Спілки поляків
України Вікторія
Лясковська-Щур, яка запевнила, що для студентів
- це чудова можливість і
вивчити мову, і реалізувати
себе як всебічну та розвинену особистість.

Професор Колумбійського
університету прочитав лекцію
студентам МЕГУ

Днями зі студентами та викладачами
Міжнародного економікогуманітарного університету
імені академіка С.
Дем'янчука зустрівся викладач Колумбійського
університету (США)
Юрій Шевчук. Пан Юрій
є уродженцем Володимирця, а нині навчає
української мови студентів
у далекій Америці
(окрім Колумбійського
університету також працює
у Літній школі української
мови при Гарварді). У 1989
році Юрій Шевчук переклав на українську мову
"Історію України" Ореста
Субтельного, за якою починали вивчати власну

історію нові покоління вже
незалежної України.
На зустрічі в МЕГУ
Юрій Шевчук торкнувся
теми мови й ідентичності
та проблем українського
кінематографа, адже свого
часу заснував український
кіноклуб у США, а нині
входить до ради освітнього
фестивалю українського
кіно у Нью-Йорку і
планує ввести курс про
український кінематограф
американським студентам.
До Рівного він привіз
і свої напрацювання —
посібник з української
для англомовних. Це, за
його словами “перший
придатний для роботи
підручник”.

Майбутні педагоги практикувались у роботі з дітьми
Кафедрою педагогіки на базі Інституту
педагогічної освіти проведено
педагогічну практику «Табірний збір».
Її мета — сформувати у
студентів практичні уміння і навички організації виховної роботи

з учнями в літніх оздоровчих
таборах. Учасниками табірного
збору стали студенти історикофілологічного (загін «Сонечки»),
педагогічного (загони «Морячки»
і «Водограй») та природничогеографічного (загін «Туристи») факультетів.
Студенти показали креативність під час
підготовки і демонстрації
різноманітних завдань:
презентації загонів, виступів
екологічних бригад, роботи
творчих майстерень «Найкращий подарунок для мами —
своїми руками», подорож «Веселим експресом», «Екскурсія
до країн світу», оригінальне
дефіле костюмів, виготовлених із

різних матеріалів та інших цікавих
заходів.
За підсумками табірного збору
загін «Туристи» посів перше, «Сонечки» — друге, а «Морячки» і
«Водограй» розділили між собою
третє місце.
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Так усе починалося
Викладач МЕГУ отримав патент
Завідувач кафедри «Інформаційних
систем та методів обчислень», кандидат фізико-математичних наук,
доцент Юрій Турбал днями отримав
патент на корисну модель «Спосіб прогнозування афтершоків».
Нагадаємо, що ще навесні в
українських ЗМІ пройшов відгомін
японського землетрусу й цунамі.
До теорії прогнозування підземних

поштовхів, розробленої викладачем факультету кібернетики нашого
університету, його донька Маріанна,
яка займається в Малій академії наук,
склала комп’ютерну програму. Її
робота перемогла у конкурсі МАН, а
сама програма показала досить точні
результати на острові Суматра, де
часто відбуваються землетруси різної
сили.
Тепер винахід «Спосіб прогнозу-

вання афтершоків» запатентований,
тобто, юридично захищений. Як пояснив Юрій Турбал, якщо хтось виявить бажання використати розроблений ним метод, змушений отримати
дозвіл на це. Наразі наш науковець у
співпраці з Iнститутом геофізики ім.
С. Субботіна Національної академії
наук України працює над впровадженням у практику свого методу прогнозування землетрусів.

Олег Омельчук здобув Кубок
України

Бігунка з МЕГУ виграла
марафон у Варшаві

У Львові відбувся
відкритий кубок України
зі стрільби кульової з
олімпійських вправ, в яких
взяв участь й студент факультету здоров’я, фізичної культури і спорту Міжнародного
економіко-гуманітарного
університету, майстер спорту міжнародного класу
Олег Омельчук. У стрільбі
з пневматичного пістолета
на дистанції 10 м він посів
перше місце, повторивши
власний національний рекорд, а в стрільбі на 50 м з
малокаліберного пістолета
був третім. Нагадаємо, що
Олег Омельчук раніше здо-

У столиці
П о л ь щ і
відбувся 33-й
Варшавський
марафон, учасниками якого
стали більше
чотирьох тисяч
бігунів з майже
півсотні країн.
Серед них —
рівнянка,
студентка факультету здоров’я, фізичної
культури і спорту Світлана
Станко. Дистанцію в 42 км
вона пробігла найшвидше
серед жінок — за 2 год.

був олімпійську ліцензію, і
представлятиме Україну на
Іграх-2012 в Лондоні.

31хв. 28 сек., покращивши свій минулорічний результат в Афінах (Греція)
майже на сім хвилин. Тоді
Світлана була третьою у
жіночому заліку.

4

Хроніка навчального року
№ 12 (174) від 1 червня 2012 р.

Відзначили кращих
Після гала-концерту творчого
конкурсу серед першокурсників
Міжнародного економікогуманітарного університету імені
академіка С.Дем’янчука «Шукаємо
таланти», який проводився в
Міжнародний день студента, ректорат МЕГУ відзначив кращих
студентів. Ними стали: Андріана

Наші студенти стали
«зірками Рівного»
Представники нашого
університету — студенти факультету «Здоров’я, фізичної культури
і спорту» — стали переможцями
щорічного рейтингу "Зірка Рівного",
який популяризує молоді таланти обласного центру. Це — Олег Омельчук,
майстер спорту України міжнародного
класу, переможець етапу Кубка світу з
кульової стрільби, та Ярина Матло —
паралімпійка, срібна та бронзова призерка Чемпіонату Європи з плавання.
Серед «зірок» й колишній випускник
цього ж факультету Сергій Ліщук
— член національної збірної команди України з баскетболу, володар
Єврокубка УЛЄБ в складі іспанської
«Валенсії».

Успіх наших
студентів
Переможцями обласного етапу XII
Міжнародного конкурсу з української
мови ім. П.Яцика серед ВНЗ стали
студенти Міжнародного економікогуманітарного університету ім. акад.
С.Дем’янчука. Серед філологічних
спеціальностей вищих навчальних
закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації
— студентка V курсу історикофілологічного факультету Юлія Сьомак, серед нефілологічних — студентка IV курсу юридичного факультету
Катерина Крутій.

Зейкан, Юлія Козачок та Тетяна
Душко (історикофілологічний фак у л ьт е т ) , Ю л і я
Бухало, Роза
Гуріна та Наталія
Гресик (факультет
здоров’я, фізичної
культури і спорту),
Олег Онофрійчук,
Оксана Білякова
та Сергій Шевчук
(економічний фак у л ьт е т ) , О л е к сандр Чепелюк,
Роман Колесник
та Марина Шевч у к ( ф а к у л ьт е т
кібернетики), Юлія Лащ, Вікторія
Бондар та Анастасія Горчикова
(факультет журналістики), Наталія
Какалюк та Микола Виборний
(педагогічний факультет Інституту
педагогічної освіти), Юлія Попруга

та Роман Бречка (географічнобіологічний факультет ІПО), Сергій
Мельник, Валерій Шевченко
та Камелія Попович (факультет
європейської освіти), Катерина
Крутій, Максим Коренчук та Оксана
Ляшко (юридичний факультет).

Філолог МЕГУ
стала дипломантом
конкурсу
Студентка історико-філологічного
факультету Міжнародного економікогуманітарного університету ім. акад.
С.Дем’янчука Вероніка Аскарова,
за результатами фінального етапу
Міжнародного мовно-літературного
конкурсу учнівської та студентської
молоді імені Тараса Шевченка, отримала диплом ІІ ступеня.

Питання модернізації освіти обговорювали в
МЕГУ
Наш університет
взяв участь у роботі
Другої Всеукраїнської
відеоконференції
«Модернізація освіти для
сталого розвитку». На базі
МЕГУ освітяни обговорювали впровадження ідей
освіти для сталого розвитку з метою підвищення
конкурентоспроможності
випускників на ринку
праці.
Свої думки з цього
приводу висловили: Юрій Пелех —
проректор з міжнародних зв’язків
та наукової роботи МЕГУ, Наталія
Грицай — доцент кафедри психології,

Марія Тадеєва — завідувач кафедри
романо-германських мов, Андрій
Матвійчук — завідувач кафедри теорії,
історії держави і права та філософії та
запрошені гості.
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Студенти МЕГУ пройшли школу лідера в
Білорусії
Представники Міжнародного
економіко-гуманітарного університету
ім. академіка С.Дем’янчука повернулись з міста Барановичі (Білорусь), де
брали участь у роботі інтелектуальнотворчого об’єднання «Школа лідера
«Творческий активіст ХХІ века»».
Захід проводився спільно та на базі
партнерського вузу МЕГУ — Барановицького державного університету.
У складі делегації з Рівного, яку
очолювала проректор з виховної
роботи Наталія Терновик, увійшли
представники студентського самоврядування: Мирослав Попадинець,
Юлія Лащ, Марина Шевчук, Людмила
Потасюк, Сергій Крокос.
Рівненська та барановицька молодь розробляли стратегію співпраці
університетів в роботі зі студентським активом, спільної організації
роботи «Шкіл лідера», готували
проекти для конкурсу на «Кращу
ідею інтелектуального, виховного,

соціального проекта». Окрім цього, для представників МЕГУ було
організоване цікаве дозвілля —
екскурсії по храмах Барановичів,
ігрові розважальні програми, караоке,
дискотека, запливи в басейні, катання
на ковзанах тощо.
За словами Юлії Лащ, у проекті
«Школа лідера» представники
студентського самоврядування
дізналися багато цікавого та корисного, що варто поширювати і в
Україні, і в Білорусі.

Вчені МЕГУ взяли участь у форумі з агрологістики
Представники Міжнародного
економіко-гуманітарного університету
імені акад. С.Дем’янчука взяли участь
у Рівненському міжнародному форумі
з агрологістики. Ще рік тому, після
оприлюднення концепції розвитку Рівненщини «Західна брама», її
організатори вирішили залучити
фахівців МЕГУ до підготовки бізнесфоруму для бізнесменів та науковціваграріїв.
У роботі бізнесового заходу взяли
участь ректор університету Анатолій
Дем’янчук, перший проректор Петро
Тадеєв, проректор з міжнародних
зв’язків та наукової роботи Юрій
Пелех, завідувачі кафедр: матема-

тичного моделювання — Йосип
Джунь, інформаційних систем та
обчислювальних методів — Юрій
Турбал, географії та туризму — Андрій
Романів.

Ректор зустрівся з студентами-заочниками
Ректор Міжнародного
економіко-гуманітарного
університету імені
академіка С.Дем’янчука
професор Анатолій
Дем'янчук зустрівся
з
студентамипершокурсниками заочного відділення.
Такі зустрічі вже стали
традиційними, адже
відбуваються щороку. На
зустрічі студенти були
ознайомлені з умовами
навчання та традиціями

МЕГУ. Також Анатолій
Дем'янчук розповів
про своє бачення ролі
студентів-заочників
в житті університету,
підкреслюючи, що вони
є повноцінними членами колективу МЕГУ і
мають право та повинні
користуватися його
аудиторіями, бібліотеками
та спортивними залами.
Він запевнив присутніх,
що педагогічний колектив нашого вищого на-

вчального закладу зробить все, щоб студенти
мали можливість здобути
якісну освіту і стати першокласними фахівцями.
У свою чергу студенти цікавилися
можливістю проживання в університетських
гуртожитках, новими
спеціальностями, що можуть з'явитися в МЕГУ
та висловлювали свої
конкретні побажання
щодо робочих планів.
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Вчителі-новатори
ділилися досвідом
В Інституті педагогічної
освіти Міжнародного економікогуманітарногто університету ім. акад.
С.Дем’янчука відбувся науковометодичний семінар «Впровадження інноваційних педагогічних
технологій у навчально-виховний
процес початкової школи». Його
учасниками стали викладачі кафедри початкової освіти та педагогіки,
студенти ІПО, вчителі початкових
класів. Вони з цікавістю слухали
виступи вчителів-новаторів, які
розповідали науково-педагогічний
проект «Росток», програму
всебічного розвитку дітей «Крок за
кроком», розвивальне навчання,
гуманну педагогіку в початковій
школі.

Кафедра української
літератури МЕГУ
започаткувала
експеримент
Оптимізація складових навчальновиховного процесу завжди є одним із
пріоритетних завдань викладачів та
керівництва МЕГУ імені академіка
С. Дем’янчука. Професорськовикладацький склад університету
постійно працює над розробкою
нових підручників, навчальнометодичних посібників, лекційних
курсів, які достатньою мірою задовольняли б потреби студентів.
Не менш важливою умовою чіткої
організації роботи структурних
підрозділів університету, їх перспективного розвитку є потреба розробки навчально-методичного забезпечення дисциплін, які читають
викладачі кафедри, його модернізації
у відповідності до вимог та стратегій
сучасного освітянського простору.
Досвід розробки нових зразків
навчально-методичних комплексів
був нещодавно запропонований
викладачами кафедри української
літератури, яку очолює професор
Віталій Назарець. Розроблені у
вигляді книжкового формату, нові
навчально-методичні комплекси
відображають структуру та зміст
дисципліни, яку читає викладач, з
вичерпною повнотою демонструють
її дидактичну спрямованість та наукову парадигму. Можна сподіватись, що
цікавий експеримент, започаткований
кафедрою української літератури, стане прикладом й для інших структурних підрозділів, що працюють над
модернізацією змісту та форм освіти
в нашому університеті.
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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» — Ольг а М і т ч у к , д е к а н ф а к у л ьт е т у
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.
«Надійність року» — Ганна
Га д з і ц ь к а , л а б о р а н т к а ф е д р и
психології; Ігор Рижук — юрист;
Володимир Новак — інженерпрограміст 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 юрид и ч н о г о ф а к у л ьт е т у ; А н д р і й
Романів, завідувач кафедри
географії та туризму; Павло
Сергєєв — викладач кафедри менеджменту.
«Кращий куратор» — Петро
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.

«Студентська весна-2012»
Два дні у міському Палаці культури «Текстильник» тривали конкурсні
концерти художньої самодіяльності
факультетів. Студенти практично всіх
курсів показували свої вміння співати
пісні, декламувати вірші, виконувати
танцювальні номери, дотепно жартувати. Компетентне журі оцінювало
кожен виступ, і в підсумку відібрало
найкращі з них для фінального галаконцерту «Студентської весни».
Члени журі конкурсу відзначили,
що деякі виконавці продемонстрували такий високий рівень виступу,
що його за майстерністю можна
прирівняти до професійного. Тож дві
співачки — Анастасія Сай (Інститут
педагогічної освіти) та Тетяна Душко
(історико-філологічний факультет) —
отримали сертифікати на безкоштовний запис і обробку пісень від однієї з
рівненських студій звукозапису.

Головну нагороду — Гран-прі
«Студентської весни-2012» — присуджено юридичному факультету, а
перше призове місце посів Інститут
педагогічної освіти.

Викладачі МЕГУ співали для студентів
Традиційно у День захисника Вітчизни викладачі та
працівники Міжнародного
економіко-гуманітарного
університету імені акад.
С.Дем’янчука виступають перед
студентами.
Замість звичної кафедри —
сцена, замість начитки лекцій
— спів. Так у новому амплуа
відкрилися викладачі своїм студентам. Концерт художньої
самодіяльності викладачів МЕГУ
відбувся 23 лютого у Міському
Палаці культури «Текстильник». Велика зала палацу не змогла вмістити

всіх бажаючих подивитись на виступи
улюблених викладачів, тож чимало
студентів стояли чи сиділи на сходах.

Діти голосували за мир!
XVI Міжнародні громадські учнівські
читання «Я голосую за мир!» пам’яті
академіка Степана Дем’янчука
відбулись у Міжнародному економікогуманітарному університеті.
Свої прозові та поетичні твори
прочитали більше 200 школярів не
лише міста Рівне, а й Житомирської
та Хмельницької областей. А чергове
друковане видання — збірка «Я голосую за мир!» — вмістила найкращі

вірші та оповідання майже 250
авторів у тому числі й з м.Барановичі
(Білорусь).
Учнівські громадські читання «Я голосую за мир!» — це добра
традиція, яку в 1997 році започаткував засновник університету, доктор
педагогічних наук, професор, академік
Степан Якимович Дем’янчук. Він був
ініціатором руху «Педагоги за мир
та взаєморозуміння», 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
нашого університету.
Метою учнівських громадських читань є активізація миротворчого руху
серед дітей і молоді, об'єднати зусилля
учнів, батьків і педагогів у боротьбі за
щасливе майбутнє без воєн і бід.

На часі
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Міський голова Рівного привітав волейболісток
«Регіни-МЕГУ»
Відбулася урочиста зустріч міського голови Рівного Володимира Хомка з волейбольною командою "Регіна", яка
за підсумками виступів у чемпіонаті України з волейболу
серед жіночих команд вищої ліги здобула право брати
участь у суперлізі наступного сезону. Міський голова персонально привітав членів команди та її головного тренера
з визначним спортивним досягненням, побажав успіхів
на спортивних майданчиках. До суперліги «Реґіна-МЕГУОШВСМ» перейшла у такому складі: Лариса Козуля
(капітан команди), Ірина Лисиця, Катерина Антонюк,
Оксана Борищук, Олена Грицуняк, Тетяна Вікторчук,
Юлія Кардаш, Катерина Куцевич, Дарина Рудьо, Олена
Лимареві, Анна Джумига, Надія Журбич, Ольга Шевчук,
Марія Лозинська. Головний тренер — Валерій Слепцов.

Студенти істфаку здавали
залік… виставою
Другокурсники історикофілологічного факультету МЕГУ
оригінально підійшли до здачі заліку
з предмета «Етнографія». Вони доробили театралізований сценарій обряду

сватання і весілля та виконали його
в українському народному одязі,
з приготованими традиційними
стравами. Так що залік з етнографії
вийшов і цікавим, і смачним!

МЕГУ став кращим у
міській Спартакіаді
За підсумками 2011 року Міжнародний економікогуманітарний університет імені академіка С.Дем’янчука
визнано кращим за підсумками Спартакіади міста Рівне.
Свою перемогу студенти-спортсмени присвятили ректору
університету, професору Анатолію Степановичу Дем'янчуку,
який відсвяткував свій ювілей.
За словами завідувача кафедри фізичного виховання
Миколи Кукальця, представники нашого університету
стали переможцями міських спортивних змагань у десяти
дисциплінах із 15-ти, які входять до заліку Спартакіади.
Це — стрільба кульова, легка атлетика, волейбол (чоловіки
та жінки), крос, плавання, міні-футбол, настільний теніс,
шашки, баскетбол. Цього разу кількість «переможних»
дисциплін для МЕГУ зросла, адже у минулі роки їх було
шість-сім.

Футзалісти МЕГУ
виграли чемпіонат міста
Збірна команда Міжнародного економіко-гуманітарного
університету стала переможцем чемпіонату міста Рівне
з міні-футболу. Нагадаємо, що минулого року вона була
другим призером першості.
Честь університету захищали: Володимир Заруцький, Віктор Чудля, Віталій Тушич, Дмитро Жовтун,
Володимир Кручок (студенти факультету ЗФКС),
Вадим Басюк, Олександр Басич, Вадим Жак, Дмитро
Ситник (студенти економічного факультету), Юрій
Сондак (студент ІПО). Головний тренер команди —
старший викладач кафедри фізичного виховання Юрій
Омелянюк.

Приймальна комісія
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МЕГУ запрошує на навчання
(Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр)
Напрями підготовки

Вартість одного року навчання, грн.

Назва

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Початкова освіта

5450

3600

Фізичне виховання

7100

4400

Здоров’я людини

7900

5000

Історія

5600

4000

Українська мова і література

5400

3900

Практична психологія

5600

4000

Журналістика

6100

4000

Правознавство

12000

8500

Фінанси і кредит

6100

4500

Менеджмент

5900

4100

Географія

5900

3800

Прикладна математика

4500

3300

Інформатика

5900

4500

Маркетинг

5500

Туризм

6100

Дошкільна освіта

5600

Реклама і зв'язки з громадськістю

5900

Комп'ютерні науки
Економічна кібернетика
Англійська мова

5900

Німецька мова

5400

3900

Порівняльна таблиця вартості навчання у ВНЗ Рівненської області
Спеціальності

МЕГУ

РДГУ

Фінанси і кредит

6100

Менеджмент

5900

Географія

5900

Біологія

5900

7500

Практична психологія

5600

7500

Початкова освіта

5450

6900

9000

Здоровя людини

7900

8200

Фізичне виховання

7100

8200

НУВГП

Рівненський
інститут "Україна"

Рівненський
інститут
слов’янознавства

Острозька академія

8200

7800

7500

8900

8150

9500

7800

9400

7800

8600

Правознавство

12000

Українська мова
та література

5400

6300

6400

7900

5500

7800

Історія

5600

8000

Англійська мова
та література

5900

9000

Німецька мова та
література

5400

9000

Журналістика

6100

Прикладна математика

4500

6400

Інформатика

5900

6900

14400

9500

8500

7800

7900
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