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Анатолій Дем’янчук: «МЕГУ
чекає світле майбутнє»
Закінчення навчального року це
завжди привід оцінити зроблене і подивитись у майбутнє. Саме
у такому ракурсі наша розмова з
ректором Міжнародного економіко
– гуманітарного університету імені
академіка С. Дем’янчука професором
Анатолієм Дем'янчуком.
-- Анатолію Степановичу, чим особливо запам'ятався цей навчальний
рік?
- Для нашого університету цей
рік був надзвичайно насиченим. Ми
маємо доволі серйозні досягнення і
гарну перспективу у розвитку роботи
закладу. Найбажанішим досягненням
для нас стало отримання четвертого
рівня акредитації та оцінювання
комісією в цілому МЕГУ. Адже у
суворих умовах існування ВНЗ в
Україні - це справжнє визнання усієї
вісімнадцятирічної роботи усього
колективу. Це накладає на нас велику
відповідальність і, відповідно, ставить
перед нами нові завдання.
Рік був надзвичайно плідним у
плані наукової роботи. Адже ми провели дві серйозні наукові конференції.
Одна із них була проведена спільно із
Національною академією педагогічних
наук України на актуальні тематики
розвитку середньої і вищої освіти,
економічного розвитку і проблем
розвитку нашої держави. Окрім того,
наші викладачі взяли участь у багатьох
наукових конференціях та пройшли стажування у ВНЗ-партнерів.
Ми дуже серйозно просунулися у
розробці наукових тематик у галузі
фізичної культури і спорту, зокрема
фізичної реабілітації, спільно із вченими Антверпенського університету.
Також ми наполегливо запроваджуємо
сучасну систему дистанційної освіти.
Цей проект започаткований спільно з
Краківською академією імені Анджея
Фрича Моджевського (Польща) та
Інститутом прикладних наук імені
Яноша Кодолані (Угорщина). Завдяки тому, що у неї закладений новий
зміст та нові організаційні моменти ця

система ефективна і ніяк негативно
не відбивається на якості освіти.
-- На початку навчального року
Ви говорили, що велику увагу буде
приділено самому змісту навчання і новим можливостям для студентів...
-- У МЕГУ справді ведеться надзвичайно серйозна робота у зміні
змісту навчання.
Цього року ми абсолютно змінили
навчальні плани і програми з урахуванням вказівок Міністерства освіти,
науки, молоді та спорту України та
розширили межі нашої співпраці із
ВНЗ – партнерами. Наші студенти
відтепер мають можливість посеместрово навчатися у закордонних
вузах наших партнерів. Також провели надзвичайно цікаву зустріч
міжнародних студентських рад, де
брали участь представники 11 держав
вузів – партнерів. А наші студенти, які паралельно навчаються за
освітніми програмами України та
Угорщини, цьогоріч вже вчетверте вий спортивний комплекс, хороші
отримуватимуть диплом Інституту гуртожитки та прекрасні знання, які
Яноша Кодолані.
вони, я в цьому переконаний, отНаш головний принцип «Якість римають у стінах МЕГУ. І що дуже
освіти, якість роботи, якість життя» важливо - наш університет не лише
постійно підтверджується знаннями дає хороші знання, але й психологічно
студентів.
готує студентів до сучасних умов ро-- Уже за кілька днів університет боти. Тому я переконаний, що МЕГУ
відправить у велике життя чергових чекає світле майбутнє.
випускників, а їм на зміну прийдуть нові
Вікторія РИЧКО
студенти. Що їх
чекає?
Дорогі випускники!
-- Насамперед, хочу побажаЩиро вітаємо вас із успішним закінченням
ти випускникам
Міжнародного економіко-гуманітарного університету
світлої подальшої
імені академіка С. Дем'янчука.
життєвої дороги,
Ви пройшли непростий шлях від абітурієнта до бахорошої роботи,
калавра, спеціаліста і магістра і тепер йдете у широку
усіх земних благ!
життєву дорогу з необхідним багажем знань, з набутим
І, звісно, не зажиттєвим досвідом та відмінними моральними якостями.
бувати про свій
Ми віримо у те, що вже завтра у вас буде хороша робота,
університет. А
добра родина та великі подальші перспективи. Хтось із вас
першокурсників
збагатить нашу науку новими відкриттями, хтось стане
чекають прекрасні
визначним політиком чи громадським діячем, хтось буде
студентські роки,
навчати дітей чи працювати на виробництві. Але ким би
кваліфіковані
ви не стали і де б не були -- ви назавжди залишитесь у наі всерозуміючі
ших серцях і в історії МЕГУ.
викладачі, чудоЗдоров'я та миру Вам і Вашим родинам!
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Валентина Герасимович: “Якщо ідеш з вірою і
добрим серцем — усі дороги відкриті”
Валентина Герасимович цьогоріч
закінчила з відзнакою 5 курс
історико-філологічного факультету
МЕГУ за спеціальністю “історія та
правознавство”. Дівчина вже рік
працює у відділі спеціальної міліції
при УМВС Рівненської області, але
навчання завжди ставить на перше
місце. Напевно саме тому члени
державної екзаменіаційної комісії
відзначили блискучі відповіді студентки на екзамені.
-- Валю, звідки любов до історії?
-- Я закінчила Рівненську ЗОШ
№26, а історію в нашому класі викладав директор школи Василь Степанович Харковець (нині начальник
управління освіти рівненського
міськвиконкому — прим.ред). Саме
він привив любов до історії. Після
школи вирішила продовжити вивчати історію і опинилась в МЕГУ,
чому дуже і дуже рада.
-- Навчання у нашому вузі не
розчарувало?
-- Ну що ви... Я завжди з
гордістю усім кажу, що вчуся у
Міжнародному економікогуманітарному університеті. Звичайно, перший рік було тяжко вчитися,
потім втянулася. Після першого семестру увійшла до складу студради,

а з третього курсу і очолила її. Також
вступила у наукове товариство “Пошук”. Так склалося, що мусіла піти
на роботу, бо мати одна виховує
трьох дітей і я змущена допомагати
сім'ї. Науки не закидала, намагалася не пропускати пар, незважаючи
на те, що на 5 курсі мала вільне

відвідування. Ті знання, які отримала у вузі допомогли і у роботі,
зокрема адаптуватися у колективі. З
іншого боку той досвід, що набуваю
на роботі теж вплинув на мене. Вже
після трьох місяців роботи однокурсники почали помічати, що я
змінилася, подоросліша.
-- Яким бачиш своє майбутнє?
-- Цікавить історія рідного краю,
хочу продовжувати займатися наукою та викладацькою діяльністю. Це
неймовірне задоволення приходити
в аудиторію і бачити перед собою
людей, що хочуть щось навчитися та
пізнати. Я писала бакалаврську роботу на тему “Повстання Володимира Оскілка проти Директорії”, тепер
хочу продовжити ці дослідження. Я
щиро вдячна своїм викладачам за
чуйність, доброту і, насамперед, за
знання. Зокрема, своєму науковому
керівнику Андрію Анатолійовичу
Жив'юку. Завдяки йому я працювала у бібліотеці імені Стефаника у
Львові, Рівненському держархів.
-- Які ще маєш захоплення, окрім
науки?
-- Відпочиваю на природі, граюся
зі своїми хрещениками. А ще маю
власний, майже запатентований
(сміється) девіз: якщо йдеш з вірою і
добром у серці — всі дороги відкриті!

Михайло Буковський: “Я не вундеркінд. Просто у 5
років пішов до школи”
Михайло Буковський цьогоріч
закінчив з відзнакою 5 курс
історико-філологічного факультету
МЕГУ за спеціальністю “історія та
правознавство”. Цікаво, що цьому закарпатському хлопцеві лише
20 років, а він вже дипломований
спеціаліст.
-- Михайле, як так сталося, що
ти закінчуєш вуз у такому віці, коли
інші тільки роздумують про свою дорогу у житті. Вундеркінд?
-- Ну чому вундеркінд. Просто
пішов у школу, коли мені було п'ять
з половиною років. А сам я родом
із Хустського району Закарпатської
області. Там два роки вчився на
підготовчому відділенні нашого
університету. Добре вчився. І поступив сюди відразу на другий курс.

Отак все і вийшло.
-- Не шкодуєш про свій вибір?
-- Ні, звичайно. Рівне — красиве зелене місто. Навіть додому
рідко їжджу. Певно раз у два місяці.
У нас хороші викладачі. Я змалку
цікавився історією, отож, гадаю,
з вибором не помилився. Бакалаврську роботу писав по історії
Закарпаття і цю тему хочу продовжити. Також мені подобається
і правознавство. Це корисно для
розвитку, адже кожна людина має
бути всебічно обізнаною.
-- Кажуть у тебе і хобі цікаве?
-- Звичайне. Нумізмат. Збираю різні монети. Трохи займаюся
колекціонуванням ножів, невеличка колекція близько 25- ти
екземплярів.
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Так рік розпочинався

В університеті освячено
місце будівництва
каплички
Свято Покрови Пресвятої
Богородиці в Міжнародному
економіко-гуманітарному університеті
імені академіка Степана Дем’янчука
відзначили особливо святковою
подією. 15 жовтня було освячено
місце будівництва каплички святого
Степана. Цей вияв християнської
любові і пошани буде розміщено на
подвір’ї навчального закладу, поряд із
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МЕГУ надано IV рівень
акредитації
Рішенням Державної акредитаційної комісії України
від 10 березня 2011 року Міжнародному економікогуманітарному університету імені академіка Степана
Дем'янчука надано найвищий IV рівень акредитації.
Це є підтвердженням високого кадрового, наукового,
методичного та матеріального забезпечення університету
та високої якості підготовки фахівців.
Маючи IV рівень акредитації МЕГУ може самостійно
вирішувати питання визначення змісту освіти, структури і плану прийому, установлення тривалості навчання,
присвоєння й присудження вчених ступенів і звань. Вузу
з IV рівнем акредитації надається право самостійного
створення у своїй структурі навчальних закладів і
наукових установ різних типів (ліцеї, коледжі, інститути
підвищення кваліфікації, науково-дослідні інститути
тощо) та самостійного планування та розвитку пошукових
і фундаментальних досліджень.
Також університет має право підготовки іноземних
громадян до вступу у ВНЗ та навчання іноземних громадян за базовими спеціальностями.

першим навчальним корпусом. Тепер
на тому місці встановлено святий
хрест і заложено камінь.
У день освячення християнських
символів біля МЕГУ зібралася численна громада. Здійснити урочисте
дійство освячення прибули настоятель
храму Всіх Волинських Святих отець
Михаїл та отець Володимир.

Пам'яті Учителя
14 – 15 жовтня у Рівному відбулася
IV міжнародна науково – практична
конференція «Педагогіка вищої школи:
методологія, теорія, технології», присвячена 85 – річчю з дня народження
доктора педагогічних наук, академіка
Степана Дем'янчука. Іі організаторами
виступили Міністерство освіти і науки
України, Академія педагогічних наук
України, Інститут вищої освіти АПН
України, Національний педагогічний
університет імені М. П. Драгоманова та Міжнародний економікогуманітарного університету імені
академіка С. Дем'янчука.

У роботі конференції взяли участь
фахівці з України, Польщі, Росії, Угорщини, Німеччини, Ізраїлю, Фінляндії,
Литви, Білорусії, Австрії, Словаччини, Бельгії, Словенії, Чехії, Болгарії.
Протягом двох днів на пленарному
та секційних засіданнях обговорювався широкий спектр важливих
питань сучасної науки та педагогіки.
Зокрема, велику увагу було приділено
темі філософії науки як духовній
парадигмі модернізації ВНЗ України,
інформаційним технологіям у вищій
школі та зарубіжному досвід у впровадження контекстно-професійної

підготовки фахівців.
Особливий акцент на конференції
було зроблено на виховання
учнівської та студентської молоді на
ідеях миру. Саме основоположником
такого підходу до виховання був видатний вчений, педагог-практик, новатор
і організатор, засновник Міжнародного
економіко-гуманітарного університету,
академік Степан Дем'янчук .

Нашій «Регіні» - десять років
Свій перший «круглий» ювілей відзначив
університетський волейбольний клуб «Реґіна», який нині
виступає у вищій лізі чемпіонату України серед жінок.
З метою оздоровлення студентів у Міжнародному
економіко-гуманітарному університеті ім. акад. Степана Дем'янчука приділяється велика увага розвиткові

ігрових видів спорту. Ще засновник університету мріяв
про створення жіночої волейбольної команди. Десять
років тому його мрія здійснилася — 9 жовтня 2000 року
був заснований волейбольний клуб «Реґіна». На перших
загальних зборах клубу його президентом обрали ректора вищого навчального закладу Анатолія Дем'янчука.
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Різдв’яні
піснеспіви

МЕГУ вкотре збагатився
«Перлинами»
Традиційний конкурс краси та грації
в МЕГУ визначив найгарніших дівчат
університету. Звання найпрекраснішої,
найвитонченішої «Перлини
МЕГУ 2010» отримала студентка
економічного факультету Вікторія
Петришинець.
Фінал дійства відбувся у вівторок 7
грудня. Це перший університетський
конкурс, який організований під
егідою міського конкурсу краси
«Перлина Рівного». Цьогорічне проведення свята порадувало значно вищим рівнем
організації, великою кількістю обдарованих учасниць, та знаним журі.

Н а п е р е д о д н і
новорічних світ у МЕГУ
відбувся щорічний
традиційний конкурс
колядників і щедрівок
«Різдв’яні піснеспіви». У
змаганнях 2010 року взяли
участь творчі колективи
усіх факультетів нашого
університету. Журі конкурсу, яке очолила заступник
ректора з виховної роботи
Наталія Терновик, найкраще оцінило істориків
та філологів. На другому
місці — «європейці», на
третьому — юристи.

Студенти спілкувалися з консулом
Найсучасніший досвід європейської
вищої школи і роль співробітництва
освітніх програм між МЕГУ та
польськими ВНЗ обговорювали у
рамках днів українсько-польського
університетського співробітництва, які
пройши у Міжнародному економіко
– гуманітарному університеті імені
академіка С. Дем’янчука. З цієї нагоди
до нас завітав консул Республіки Польща у м. Луцьк Єжи Зімни.

У Міжнародному економіко –
гуманітарному університеті консул
побував вперше. Проте залишився
у захваті від інтузіазму викладачів і
студентів та впевнений, що науковий
обмін та співраця між МЕГУ та польськими ВНЗ зроблять освіту якіснішою.
Адже обидві країни мають чому повчитися одна в одної. Єжи Зімни
зізнається, що скучив за студентською
атмосферою і дуже радий можливості

Гордість університету

У Міському Палаці культури «Текстильник» вперше відбувся загально-університетський творчопедагогічний конкурс «Гордість МЕГУ-2011».

зустрітися із рівненськими студентами,
поспілкуватися з ними, дізнатися як їм
навчається та які перспективи вони
бачать по закінченню університету.
У рамках днів україно – польського
університетського співробітництва в
МЕГУ також презентували нові видання польських авторів, і не лише наукові,
але й художньо – публіцистичні та
відкрито фотовиставку.

Нове життя
спортивного комплексу
Днем відкритих дверей розпочався новий сезон у капітально
відремонтованому спортивнооздоровчому комплексі МЕГУ,
більш відомому в Рівному, як басейн
«Авангард». На урочисте відкриття
прибуло багато високоповажних гостей, серед яких голова Рівненської
обласної ради Олександр Данильчук
та начальник управління освіти
Рівненського міськвиконкому Василь Харковець. Не оминули увагою
цей захід й студенти МЕГУ. В урочистому концерті взяли участь ансамбль
танцю «Грація», ансамбль сучасного
танцю «Інсайд», новостворена команда КВН «Зроблено в МЕГУ», та
виконавець Олександр Зозуля.
Спортивний комплекс уже
працює в новому режимі. До послуг
відвідувачів представлено плавальний
басейн, вуличні тренажерні майданчики, міні-футбольне поле зі штучним покриттям, тренажерний зал
та зал фітнесу, кабінет фізпроцедур,
сауна, волейбольний зал.

Хроніка МЕГУ: навчальний рік 2010-2011
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Концерт викладачів
У міському палаці культури «Текстильник» відбувся концерт
викладачів та працівників університету для студентів.
Традиційний масовий захід, який започаткував засновник
нашого університету академік Степан Дем’янчук, завжди стає
відкриттям не тільки для студентів, але й, певною мірою,
для самих викладачів та працівників МЕГУ. Студенти — чи
не вперше бачать своїх суворих наставників в ролі співаків
та декламантів, а викладачі, несподівано навіть для себе,
відкривають все нові грані свого багатогранного таланту.
Треба додати, що такий захід проводиться тільки у нашому університеті.

П’ять років дружби
У нашому навчальному закладі з творчим візитом перебувала делегація Барановицького державного університету.
Вже п’ятий рік два університети поєднує дружба між
студентами та викладачами, партнерські стосунки в галузі
освіти та науки. Також стало доброю традицією не просто вивчати досвід один одного, але й презентувати свої
концертні програми. Що й зробили наші білоруські друзі
на сцені будинку культури «Текстильник».
Василь Іванович Кочурко, ректор Барановицького
держуніверситету :
«При підготовці кваліфікованих спеціалістів без
міжнародної співпраці не обійтись.
Ми із задоволенням приїжджаємо у Рівне не тільки
тому, що нас тут завжди дуже тепло зустрічають, ми
ставимо перед нашими студентами завдання бути не
просто хорошими спеціалістами, а ще бути культурними, ерудованими людьми, знати традиції, історію інших
народів, тим більше наших сусідів. Ми не забуваємо про
наше спільне коріння.»

У МЕГУ учні голосували за мир Студенти радились і змагались
Традиційні громадські учнівські
читання, які започаткував засновник МЕГУ академік Степан
Дем’янчук, цього року набули статусу
міжнародних. Це сталося завдяки
білоруським школярам молодших
класів із міста Барановичі — їхні
твори теж ввійшли до збірки, де
опубліковано близько 250 віршів та
прози.
Як зауважила організатор читань
виконувач обов’язків завідувача
кафедри педагогіки Інституту
педагогічних наук МЕГУ, кандидат
педагогічних наук, доцент Олена Петрук, цьогоріч їх було подано більше
500. Деякі автори подавали по три,
п’ять, і навіть вісім різножанрових
творів. Їх створювали учні молодших,
середніх та старших класів більше 30
шкіл Рівного та Рівненської області,
Шепетівки Хмельницької області,
Ярунівської загальноосвітньої школи,
що на Житомирщині — звідки родом,
і в якій вчителював засновник нашого університету Степан Дем’янчук.
Збірка налічує понад 200 сторінок.

У Міжнародному економікогуманітарному університеті імені
академіка Степана Дем’янчука пройшов Перший міжнародний студентський форум «Європейське партнерство».
Його делегатами стали представники студентського самоврядування
вишів-партнерів МЕГУ: Краківської
академії ім. Анджея Фрича Моджевського (Польща), Барановицького
державного університету (Білорусь),
Йєнського університету ім. Фрідриха
Шиллера (Німеччина).
Після урочистого відкриття форуму відбулися пленарне та секційні
засідання, а Генеральний Консул
Республіки Польща в місті Луцьк пан
Томаш Янік відкрив виставку живопису викладачів та студентів Краківської
Академії.
Увечері того ж дня в рівненському
міському Палаці культури «Текстильник» пройшов гала-концерт
«Студентської весни-2011».

У Барановичах
аплодували стоячи
Студентські колективи художньої
самодіяльності МЕГУ побували з
творчим візитом у Барановицькому
держуніверситеті — міжнародного
партнера нашого вузу.
Творча тематика була присвячена Дню Перемоги. За словами
директора Центру естетичного і громадського виховання студентської
молоді МЕГУ Людмили Горбатюк,
дві години концертного виступу
на сцені місцевого будинку культури пройшли, як на одному подиху. Це результат наполегливої
підготовки. Нові номери виконали
відомі творчі колективи університету
— танцювальні та хореографічні
ансамблі «Інсайд» і «Грація», співочі
«Зорецвіт» та «Елегія», рок-гурт
«МЕГУ-драйв», народний театр
«Бриз», сольні виконавці…
Глядачі були у захваті від такого
концерту рівнян і довго аплодували
стоячи. Також делегація МЕГУ побувала з екскурсією в місцевих старовинних замку і фортеці.
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Ольга Мітчук: «Бажаю, щоб у всіх все вдавалося»
Ольга Андріївна Мітчук, кандидат
філологічних наук, член Національної
спілки журналістів України з вересня
2010 року стала деканом факультету
МКІТ.
Яким він був цей дебютний рік для молодого декана?
- Що змінилося у роботі факультету
МКІТ за останній рік?
- Можу сказати, що факультет
як функціонував, так і продовжує
функціонувати. А також у нас з’явилося
багато нових та цікавих ідей, які ми
втілюємо у життя. Зокрема, цього року
в університеті ми провели надзвичайно
грандіозний захід -- «Журналістську весну». Також розроблено нові навчальні
плани за новими вимогами Міністерства
освіти, науки, молоді і спорту України.
Окрім того, підтримуються і ті новаторства, що були впроваджені попереднім
деканом Ігорем Маркіяновичем Лубковичем. Проте, краще про мою роботу
запитати у студентів та колег. Тому що
я знаю, те що зобов’язана робити як
декан, а людям зі сторони набагато
видніше, як це в мене виходить, що зроблено і чи взагалі щось змінилося.
- А Ваші особисті відчуття?
- Як на мене, по – перше, покращилася атмосфера на факультеті. Вона
стала
сприятливішою для роботи,
про що свідчать результати зимової та
літньої екзаменаційних сесій. Адже
рівень успішності студентів значно зріс.
І це приємно. По – друге, я живу серед
студентства і це моя пульсуюча градація,
на якій перебуваю щомиті, це моє життя.
І мені здається, що я трішечки більше
переймаюся студентством в цілому,
аніж це було колись. Я роблю все для
того, щоб атмосфера на факультеті була
позитивною, чистою, чесною і сприятливою для роботи. Щоб кожна людина
знала, чого вона приходить на роботу.
Хочеться також відзначити й те, що за
цей рік, ми провели ряд ремонтних робіт
і в аудиторіях, і в кабінетах викладачів та
в деканаті, а також були встановлені нові
стенди. Окрім того, факультет постiйно
пiдтримує i змiцнює зв'язки з Iнститутом
журналiстики Київського нацiонального

унiверситету iменi Тараса Шевченка, з
факультетом журналiстики Львівського
національного університету імені Івана
Франка, з відділенням журналістики
Університету прикладних наук імені
Яноша Кодолані м. Секешфехервар
(Республіка Угорщина). Студентам
факультету масової комунікації та
інформаційних технологій, які навчаються паралельно за програмами
Університету імені Яноша Кодолані на
спеціальності „Комунікація” вручаються щорічно дипломи європейського
зразка тощо.
- А чи траплялися негативні моменти
у роботі?
- Я намагаюся не помічати негативів.
Адже я дуже позитивна людина і намагаюся відганяти все негативне. Чим більше
людина бачить негатив – тим більше
він до неї притягується і приходить. Я ж
дивлюся на життя і роботу з оптимізмом,
позитивом і тим, що життя не стоїть на
місці і прогрес нашого факультетського
життя теж помітний.
- З якими труднощами стикалися на
посаді декана?
- Труднощі, напевно, очевидні – це
вільнодумство студентства. Адже чомусь
студенти думають, що в університет
потрібно ходити лише для того, щоб
зустрітися зі своїми друзями, одногрупниками, а не навчатися. І доводилося багато разів координувати увагу
як студентів, так і їх батьків. Ми про-

водили батьківські збори, розсилали
листи із звітністю за навчальний семестр. Нині ми чекаємо акредитаційну
комісію із Міністерства освіти, науки,
молоді та спорту України. Це певною
мірою теж труднощі, адже це велика
відповідальність, потрібно підготувати
всі необхідні документи і це відбувається
у моєму житті вперше.
- Що очікуєте від нового навчального
року?
- Нових віянь теоретичної і
прикладної журналістики, величезного
зацікавлення студентства. Щоб кожна
дитина, яка навчається на факультеті
розуміла, що вона вже журналіст і прийшла сюди для того, щоб підтвердити
свої таланти, відкрити перед собою
нові можливості та закріпити бажання.
Також з наступного навчального року
ми плануємо розширити Студентське
інформаційне агентство, тому що проходить багато заходів, запрошуємо
різних гостей і ця аудиторія трішки
маленька. Окрім того, хочемо зробити аудиторію пам’яті Володимира
Йосиповича Здоровеги – фундатора
теоретичної журналістики, який свого
часу працював у нас на факультеті і
багато дав як студентам, так і викладачам. Адже 90% викладацького складу
факультету МКІТ - це Львівська школа
журналістики і його учні. Саме він вчив
нас бути і журналістами, і викладачами,
і фахівцями, і людьми.
- Чи будуть введені нові спеціальності
на факультеті МКІТ?
- Плануємо ввести спеціальність
«Реклама та зв’язки з громадськістю»,
однак в силу об’єктивних причин
це поки в процесі підготовки. Нині
ж факультет здійснює підготовку за
спеціальностями «журналістика»,
«комунікація і медіаосвіта» та «фотосправа».
- І на кінець розмови, щоб ви побажали студентам та працівникам факультету?
- Щоб у всіх все вдавалося. Адже
головне, мати бажання та мрії і вони
неодмінно збудуться. Для цього потрібно
лише трішечки прикласти душі і сил.

Вікторія РИЧКО

Цьогорічна статистика
Приємно відзначити, що цьогоріч наш університет з відзнакою закінчують
133 бакалаври, 77 спеціалістів та 59 магістрів. У розрізі факультетів це виглядає так:
історико-філологічний з відзнакою закінчують 21 бакалавр, 22 спеціаліста та 3 магістри;
економічний — 28 бакалаврів, 5 спеціалістів та 21 магістр;
факультет здоров’я, фізичної культури та спорту — 29 бакалаврів, 10 спеціалістів та 20 магістрів;
факультет кібернетики — 8 бакалавів, 12 спеціалістів та 9 магістрів;
факультет масової комунікації та інформаційних технологій — 4 бакалаври; 1 cпеціаліст та 4 магістра;
педагогічний — 20 бакалаврів, 20 спеціалістів та 1 магістр,
природничо-географічний — 5 бакалаврів та 1 магістр; юридичний — 16 бакалаврів та 7 спеціалістів.
Вітаємо!

Цікаво
№ 16 (162) від 24 червня 2011 р.

7

Науковець МЕГУ прогнозує землетруси
Викладач нашого університету та його
донька розробили програму прогнозування землетрусів.
Кандидат фізико-математичних
наук, завідувач кафедри
інформаційних систем та обчислювальних методів Юрій Турбал не
вперше досліджує тему сейсмічних
поштовхів. Свою теорію прогнозування землетрусу він розробляв майже
рік, а його донька приблизно за три
місяці склала комп’ютерну програму.
Згодом 16-річна школярка Маріанна
Турбал стала переможцем у конкурсі
Малої академії Наук. Так співпало,
що в цей час Японія потерпала від
природних катаклізмів.
Землетруси з’являються не раптово, їм передують ряд причин і
процесів. Серед них — хвилі дельтасолитон, розраховані науковцем на-

шого університету Юрієм Турбалом.
Вони виникають внаслідок обертання
Землі, проходять через точки накопичення енергії на розломах тектонічних
плит та провокують земні поштовхи.
Вводячи до комп’ютерної програми
дані про ці хвилі та сейсмічної карти
можна передбачити землетрус за 3-5
днів з точністю до кількох годин. Програма Маріанни вже показала досить
точні результати на острові Суматра,
де досить часто відбуваються землетруси різної сили.
Однак, за словами Юрія Турбала, щоб досягти більшої точності в
прогнозуванні підземних поштовхів,
комп’ютерну програму потрібно ще
допрацьовувати, щоб можна було
врахувати більше даних про те, що
відбувається в глибині Землі під даною місцевістю.

Наші студенти отримали ступінь бакалавра в Угорщині
Студенти Міжнародного
економіко-гуманітарного
університету імені
академіка Степана Дем’янчука склали
державні іспити та захистили дипломні роботи в
Університеті Прикладних
Наук імені Яноша Кодолані
(Угорщина, м. Секешфехервар). Це стало можливим завдяки паралельному
навчанню за освітніми
програмами України та
Угорщини.
Вихованці МЕГУ впродовж трьох років регулярно
проходили в Угорщині курс
лекцій, практичних занять
та складали екзаменаційні
сесії.
Відтак, під час останньої
поїздки в Угорщину, 14
студентів МЕГУ , які навчалися за спеціальностями
«комунікація і медіанаука»,
«туризм та готельноресторанні послуги» і «господарювання та менеджмент» складали державні
екзамени та захистили
свої бакалаврські роботи в Університеті Прикладних Наук імені Яноша
Кодолані.
Екзаменаційна комісія
оцінила студентів МЕГУ

високими балами і висловила своє захоплення
цікавими та складними
дипломними роботами, які
вони готували впродовж
року.
У результаті, шестеро
студентів спеціальності
«комунікація і медіанаука»
склали державний екзамен
на «відмінно». Студенти
спеціальностей «туризм та
готельно-ресторанні послуги» і «господарювання
та менеджмент» теж отримали високі бали.
За словами професора Університету Прикладних Наук імені Яноша Кодолані Ференца
Настановича, українські
студенти успішно склали усі необхідні навчальні
кредити та захистили
бакалаврські роботи.
- Рівень знань тих
молодих людей, які в
нас навчалися, приємно
вражає, — зазначив Ференц Настанович. — Вони
талановиті, розумні і
добре розуміються як в
соціальній, економічній,
так і в політичній сфері
України та Європейського
Союзу. А також мають
можливість продовжити
навчання в Угорщині на

магістратурі, адже їхня
освітня підготовка є дуже
високою.
Окрім того, як
розповіла декан факультету європейської освіти
МЕГУ імені академіка
Степана Дем’янчука Ніна
Ростиславівна Миронець,
під час поїздки керівництво
МЕГУ імені академіка
Степана Дем’янчука та
Університету Прикладних
Наук імені Яноша Кодолані
домовилися про більш тісні
напрямки співпраці, зокрема семестровий обмін
студентами.
- Відтак, для студентів,
які ще продовжують на-

в ч а н н я н а ф а к у л ьт е т і
європейської освіти
відкриваються нові перспективи, - зазначила Ніна
Миронець.- Вже з наступного семестру двоє кращих
студентів МЕГУ поїдуть
на семестрове навчання в
Угорщину і один отримає
можливість пройти там
семестрову практику. Таку
ж можливість матимуть і
угорські студенти.
А вже 26 червня студенти МЕГУ, які паралельно
навчалися за освітніми програмами України та Угорщини отримають у Рівному
дипломи «бакалаврів»
європейського зразку.

8 Бакалавр
Дмитро Назаренко: «Басейн університету — дуже
великий плюс»
№ 16 (162) від 24 червня 2011 р.

У пору складання державних іспитів на
«спортивному» факультеті можна було
зустріти студентів не на спортмайданчиках чи трав’яних полях, асфальтованих
дорогах, водних доріжках басейнів,
снігових трамплінах, у спортивних залах,
а просто в коридорі університету — хтось
дочитував конспекти-підручники, хтось
гортав сторінки дипломної роботи,
а хтось жартував, аби зняти напругу
очікування. Серед без п’яти хвилин
бакалаврів виявився й учасник трьох
Олімпіад, майстер спорту України
міжнародного класу з плавання Дмитро
Назаренко.
— Дмитре, тебе не часто можна побачити в університеті, а останнім часом не
часто й почуєш про твої виступи.
— Й справді, оскільки я весь час
зайнятий на тренувальних зборах чи
виступами у різного рівня змаганнях.
Ось нещодавно на Кубку України в
комплексному плаванні, де проводився відбір на чемпіонат світу, здобув
друге місце, проте до складу збірної
України на чемпіонат світу не потрапив.
Зараз складу державний іспит, через
кілька днів поїду на тренувальний збір в
Івано-Франківській області. На початку
серпня відбудеться чемпіонат України,
потім комерційні старти, готуватимусь
до етапів Кубку світу...
— Як почалась і розвивалась твоя «водна» кар’єра?
— У молодші шкільні роки в мене
не було якогось великого вибору, яким
видом спорту займатись. Відразу пішов
до басейну, де й затримався до сьогодні.

Після 12 років з’явились перші результати — рекорди школи. Виступаю у
комплексному плаванні, коли на кожному відрізку дистанції пливеш одним із
чотирьох стилів. Мені більше до вподоби
брас — є якась можливість контролювати суперників. У своєму доробку маю
чотири рекорди України, на чемпіонатах
Європи піднімався до сьомої сходинки,
на етапах Кубків світу здобував «срібло»
і «бронзу», більше 20 разів вигравав
українські чемпіонати. Виступав на трьох
Олімпіадах — Сіднейській, Афінській,
Пекінській — однак фінішував лише у
третій десятці. Тепер старатимусь виступати так, щоб потрапити до складу
національної збірної України на Лондонську Олімпіаду.
— Що дає тобі навчання в нашому
університеті?
— Закінчую четвертий курс за
спеціальністю «фізичне виховання»,
що дасть мені змогу в майбутньому працювати тренером з плавання. Планую
вступити до магістратури… З іншого
боку, дуже великим плюсом є наявність
в університеті власного басейну: коли
в нас (у місцях тренувань збірної
України) виникають якісь проблеми з
водою, то можна й тут попрацювати за
індивідуальною програмою.
— У тебе є якесь хобі, щоб відволіктись
від плавання?
— Граю у великий теніс із друзями.
Для цієї гри потрібен постійний партнер, тому зі спортсменами-плавцями
легше викроїти вільний час. Однак я
не намагаюсь активно відпочивати,
оскільки тренування забирають багато

сил. Це — скоріше, як розрядка…
— Із особистим життям у тебе як?
— У кожної людини є життєві
пріоритети. Наприклад, для чоловіків
— побудувати дім, посадити дерево,
виростити дитину. У мене ж більше, аніж
три. Наразі виконав більше половини
запланованого для себе. Так вийшло, що
я — людина, цілком зайнята спортом.
Спочатку завершу олімпійський цикл
підготовки…
— Хто твої друзі?
— Насамперед ті, хто займається
плаванням. Ось, Аня Хлістунова, нещодавно вийшла заміж за футболіста
харківського «Металіста» В’ячеслава
Шарпара. Тож на весіллі познайомився з
її чоловіком та його друзями по команді.
Добре знайомий з Олегом Омельчуком — стрільцем із пістолета, він теж
навчається на нашому факультеті. Цього
року він добився дуже серйозних успіхів,
здобув олімпійську ліцензію…
— Як ти вважаєш, що гальмує розвиток плавання на Рівненщині?
— Проблема не в тому, що в нас
мало басейнів, чи вони мають довжину
25 метрів. А в тому, що такі спортивні
заклади мало працюють і неефективно:
воду напускають лише після літньої перерви, а в деяких можна займатись лише
в опалювальний період. Дуже боляче, як
для нашого регіону, стоїть фінансове питання. Досить важко знайти кошти для
підготовки перспективних плавців, адже
не всі батьки можуть профінансувати
свою дитину.
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