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Будемо навчатися в МЕГУ

МЕГУ: 20 років успіху!
Час – категорія космічна. Він
володар доль націй, народів, окремих
особистостей. Людині важко з ним
змагатися. Це може зробити лише
спільнота, об’єднана однією великою
метою. 20 років тому ідея створити
приватний вищий навчальний заклад
була фантастичною, навіть зухвалою
мрією. Проте нею загорівся Степан
Якимович Дем’янчук, талановитий
організатор, Великий педагог, людина неординарна і, безперечно,
смілива, яка не просто йшла в ногу
з часом, а часто й випереджала його.
Степан Якимович зумів зібрати
колектив однодумців і заклав фундамент майбутнього освітнього закладу
на засадах новаторства, миру, ідеях
гуманізму та демократії. Становлення і розвиток нашого навчального
закладу були нелегкими, оскільки
припали на період кризи в суспільстві: політичної, моральної, духовної.
Проте наш колектив і студентство
ніколи не втрачали оптимізму, національної гідності, духу творчості
і відстоювали ідеали професійної
честі та пріоритети вітчизняної науки. Сьогодні в освітньому просторі
ми займаємо гідне місце, пишаємося
нашими студентами та випускниками. Серед них відомі в Україні та
за кордоном керівники районних та
міських держадміністрації, структурних підрозділів податкової служби
та банків, підприємці, журналісти,
програмісти, науковці, педагоги, викладачі вищих навчальних закладів,
а також ті, хто захистив докторські
та кандидатські дисертації в різних
галузях науки.
Викладачі нашого університету
заслуговують на особливу шану: вони
є зразком свободи наукового мислення, педагогічного такту, толерантності, людяності та відкритості. В
університеті працює 128 професорів,
докторів наук, академіків галузевих

і міжнародних академій, кандидатів
наук та доцентів, навчальні та наукові досягнення яких гідно оцінені
в країні. Вони нагороджувалися нагрудними знаками «Відмінник освіти
України», Почесними грамотами
Міністерства освіти і науки України,
державними нагородами Заслужений працівник освіти України, почесними грамотами обласних рад та
адміністрацій.

вищу освіту, а також європейський
диплом, який визнаний в усіх країнах, що підписали Болонську декларацію, і продовжити навчання
в магістратурах вищих навчальних
закладів Європи та Америки.
Обраний нами шлях – це поступ
не тільки до європейської спільноти,
новітньої системи освіти, а й до вершин самоствердження українства у
сучасному глобалізованому світі.

За двадцять років роботи наш
університет підготував понад 25000
висококваліфікованих фахівців для
національного господарства України
та налагодив тісні стосунки з вищими
навчальними закладами Угорщини,
Польщі, Бельгії, Словаччини, Білорусі, Німеччини, Чехії, Іспанії, Росії,
Фінляндії та інших країн, чим підтверджує свій статус міжнародного.
Співпраця з європейськими партнерами дозволяє випускникам нашого університету отримувати другу

Наш вищий навчальний заклад
накопичив великий потенціал для
здійснення задуманого й омріяного.
Наука, самовідданість, самодостатність – ось девіз працівників МЕГУ.
Анатолій Дем’янчук,
ректор університету
доктор педагогічних наук,
професор, академік Академії наук
вищої школи України, заслужений
працівник освіти України
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МЕГУ - твоє майбутнє!
Спецвипуск

Університет його імені
Історія нашого університету тісно
пов’язана з історією України. Адже незалежність дала великий поштовх для
самостійного розвитку не тільки економіки, підприємництва, але й нових підходів
до функціонування освітньої галузі. З
метою підготовки кадрів з вищою освітою
за гостродефіцитними спеціальностями
Президія Міжнародної академії наук
педагогічної освіти прийняла рішення
про відкриття з 1 вересня 1993 року
Рівненського науково-консультаційного центру-філії Міжнародної академії
наук педагогічної освіти. Ідея створення
приватного вищого навчального закладу
– першого у Західній Україні – належить
педагогу-новатору, доктору педагогічних
наук, професору, академіку Дем’янчуку
Степану Якимовичу.
Розпорядженням Голови Рівненської міської адміністрації навчальний
заклад був зареєстрований у місті Рівне,
видано реєстраційне свідоцтво № 1262Р
від 23 листопада 1993 р. Цей день є датою народження нашого університету.
У 1997 р. назва навчального закладу
змінена на Рівненський економіко-гуманітарний інститут (РЕГІ).
Для отримання ліцензії Міністерства освіти України колективом РЕГІ,
який очолив доктор педагогічних наук,
професор Дем’янчук Анатолій Степанович, була проведена величезна робота
із формування висококваліфікованого
науково-педагогічного персоналу та
створення належної матеріально-технічної бази.
Ще за життя Степана Якимовича
Дем’янчука у червні 1998 року відбувся
перший випуск студентів університету,
вручено 470 дипломів державного взірця
першим випускникам інституту. За 20
років діяльності в університеті підготовлено понад 25 тисяч висококваліфікованих фахівців.
Стратегічний план розвитку інституту передбачав створення потужної
матеріально-технічної бази, тому всі
фінансові ресурси були зосередженні
на її формування. Засновники інституту
прийняли рішення про функціонування
закладу на власних площах. І з цією метою були придбані у приватну власність
інституту перші два семиповерхові корпуси, а на сьогоднішній день студенти
навчаються вже у шести навчальних
корпусах.
У 2001 році на загальних зборах
колективу задля вшанування пам’яті
засновника університет прийнято рішення перейменувати університет у
Міжнародний економіко-гуманітарний
університет імені академіка Степана
Дем’янчука. Це рішення було підтрима-

не Міністерством освіти і науки України,
яке затвердило відповідні доповнення і
зміни до Статуту університету 26 лютого
2002 року.
У 2001 році рішенням Державної
акредитаційної комісії Міністерства
освіти і науки України Міжнародний
економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем’янчука
акредитовано за статусом вищого закладу освіти ІІІ рівня, а у березні 2011 року
університет акредитовано в цілому за ІV
рівнем. Таке визнання державою нашого
університету є наслідком кропіткої праці
усього колективу.
На сьогоднішній день в університеті
функціонують Інститут педагогічної
освіти та Інститут заочного, дистанційного навчання та післядипломної освіти, 7 факультетів, які готують фахівців
за освітньо-кваліфікаційним рівнем
(ОКР) «бакалавр» з 18 напрямів та ОКР
«магістр» з 11 спеціальностей. Навчально-виховний процес організовано на
власній матеріально-технічній базі та
забезпечено викладачами 17 кафедр, 16
з яких є випусковими.
Рішенням Атестаційної колегії МОН
України університету надано право відкриття аспірантури зі спеціальностей:
1) 011 Науки про освіту (галузь знань
– 01 освіта, спеціалізація – теорія та
методика професійної освіти); 2) 061
Журналістика (галузь знань – 06 журналістика, спеціалізація – теорія та історія
соціальних комунікацій); 3) 081 Право
(галузь знань – 08 право, спеціалізації:
1) адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право; 2)
кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність); 4) 122 Комп’ютерні
науки (галузь знань – 12 Інформаційні
технології, спеціалізація – математичне

моделювання та обчислювальні методи).
У 2007 році надано право вченій раді
МЕГУ присвоювати науково-педагогічним працівникам вчене звання доцента,
а у 2011році – професора.
Питання міжнародних освітніх та
наукових зв’язків було особливо актуальним і пріоритетним у діяльності
університету впродовж всієї історії його
діяльності.
Рішенням Державної акредитаційної комісії України від 13 квітня 2004
року Міжнародному економіко-гуманітарному університету імені академіка
Степана Дем’янчука видано ліцензії на
право здійснювати підготовку фахівців
за освітніми програмами навчальних
закладів – іноземних юридичних осіб,
зокрема Університету прикладних наук
імені Яноша Кодолані (Угорщина).
Із 2011 року університет здійснює
підготовку бакалаврів за освітніми
програмами Велькопольської соціально-економічної вищої школи та Краківської академії імені Анджея Фрича
Моджевського (Республіка Польща).
У 2013 році університет став Лауреатом у номінації «Освітні послуги» Всеукраїнського конкурсу якості продукції
(товарів, робіт, послуг) «100 кращих
товарів України».
Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка
Степана Дем’янчука суттєво впливає на
соціально-економічну ситуацію регіону,
оскільки не лише готує висококваліфікованих фахівців, а й завжди був і є
добросовісним платником податків,
про що свідчать відзнаки Державної податкової адміністрації України.
Робота закладу, а також усього колективу університету, спрямована покращення добробуту нашої Батьківщини.

Я обираю МЕГУ
Спецвипуск

Йосип Джунь: “МЕГУ —
європейський університет”
Напередодні 25-річчя з дня заснування Міжнародного економіко-гуманітарного
університету імені академіка Степана Дем'янчука наша розмова із завідувачем
кафедри математичного моделювання МЕГУ доктором фізико– математичних
наук, професором Йосипом Джунем.
-- Йосипе Володимировичу, на
Вашу думку, 25
років для вищого
навчального закладу — це багато чи мало?
-- Це дивлячись з чим порівнювати і що
вдалося зробити.
Якщо говорити
конкретно про
МЕГУ, то зроблено, без сумніву, дуже багато
і університету є
чим пишатися.
Саме створення
такого університету вже є досягненням. Особливо, якщо взяти таку дуже тонку
річ, як створення колективу. Перед
МЕГУ я багато років працював в
іншому рівненському вищому навчальному закладі і знаю, про що
кажу. У нас зовсім інше ставлення
до людей і самі стосунки між людьми. За весь період роботи тут, а я
працюю в МЕГУ з 1998 року, я не
почув на свою адресу жодного поганого слова. Навпаки, коректні
поради колег, ділові стосунки...
-- На Вашу думку, чим це зумовлено?
-- МЕГУ — європейський університет, З європейською ієрархією
цінностей. Насамперед по ставленню до людей та за кадровим підбором. У нас працювали і працюють
науковці з гучними іменами, люди
з непростими характерами, але їхня
енергія спрямована у правильне
русло, на благо науки, на благо розвитку навчального закладу.
-- Йосипе Володимировичу, зараз часто можна почути дискусії
стосовно того, що краще державний
чи приватний вуз. Як Ви вважаєте?
-- Я багато їздив світом і відчуваю цю різницю. За Аристотелем

найкраща влада — це монархія. Хто
такий ректор державного вищого
навчального закладу? Це людина,
яка займає свою посаду тимчасово, а значить живе тимчасовими
мірками. Добігає до кінця термін
його контракту і все... Чи буде він
уболівати за розвиток університету
у такому випадку? Немає зацікавленості. І як його можна порівняти
з нашим ректором, який за все відповідає і за все вболіває. У МЕГУ
ректор хоче, щоб уся ця “махіна”
працювала і процвітала, у нього
просто немає іншого вибору. Знаєте, я мав нагоду бути з нашим ректором у закордонному відрядженні.
І от настає вікенд, господарі пропонують нам якісь розваги. А що
вибирає наш ректор: я, каже, піду
краще подивлюся на роботи ваших
студентів, на теми, на рівень виконання... Де ви у державному вузі
знайдете таке ставлення до роботи?
-- Ми напередодні вступу України
в ЄС. Чи піде це на користь науці?
-- Скажу так: таке відношення
до вчених як в Європі, в Україні
навряд чи буде. На жаль, протягом
багатьох років у нас винищувалася
еліта. А відродити її — це питання
не одного покоління.
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10 причин, чому абітурієнти
обирають МЕГУ
1. Бо у нас вони мають можливість здобути не просто якісну
освіту, але й можливість отримати
диплом європейського зразка, вчитися і стажуватися за кордоном та
спілкуватися зі своїми закордонними ровесниками.
2. Їх навчатимуть та будуть
ділитися своїми знаннями та досвідом академіки, доктори та кандидати наук, які є провідними
фахівцями у своїх галузях не лише
в Україні, але й в Європі. Згодом
вони теж можуть стати науковцями
МЕГУ, адже для наших випускників на роботу в університет завжди
“зелене світло”
3. Студенти МЕГУ на 100 відсотків забезпечені гуртожитками!!!
4. Тільки для студентів МЕГУ
найкращий та найбільший на
Рівненщині басейн “Авангард”
зі спортивними та тренажерними
залами.
5. Наші студенти завжди мають
можливість реалізувати свої здібності у спортивних, естрадних,
танцювальних гуртках, театральній
студії чи в команді КВН.
6. МЕГУ — закрита зона для
хабарів та хабарників!!!
7. Тільки студенти та викладачі
МЕГУ мають можливість удосконалювати знання іноземної мови
на спеціальних курсах та на пільгових умовах.
8. У МЕГУ велика увага приділяється фізичній культурі та
спорту і наші спортивні команди
багаторазові чемпіони різноманітних змагань.
9. Міжнародний економікогуманітарний університет імені
академіка Степана Дем'янчука
щорічно займає провідні місця у
різноманітних рейтингах кращих
вузів України, які укладають фахівці та журналісти.
10. Найкрасивіші дівчата та
найкращі спортсмени України теж
вчаться в МЕГУ!!! ;)
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Дружня сім’я МЕГУ
чекає саме на тебе
спецвипуск

Руслан Замега,
студент 4 курсу
природничогеографічного
факультету
- Вагомим стимулом для вступу
стала можливість
отримувати гарні
знання за невелику плату. Багато
варіантів для самореалізації та саморозвитку, особливо за моїм напрямком, оскільки постійно відбуваються
екскурсії, сплави та різноманітні
туристичні поїздки.

Викладачі співають для
студентів
Це 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 викладів
та працівників МЕГУ. Студенти
— чи не вперше бачать своїх суво-

рих наставників в ролі співаків та
декламантів, а викладачі, несподівано
навіть для себе, відкривають все нові
грані свого багатогранного таланту.
Концерт викладачів для студентів
— фірмова фішка саме нашого
університету.

Дмитро Карпук
студент 4 курсу факультету
кібернетики
- В першу чергу наш вуз
викликає довіру, як
університет, який
піднявся практично з нуля лише за 25
років. Немає проблем з працевлаштуванням, адже я на четвертому курсі
і вже рік працюю за спеціальністю.
Харчук Юлія,
студентка 4
курсу факультету
журналістики
- Вступила у виш,
бо зацікавила
п р о ф е с і я
журналіста, і в
Рівному це єдиний
заклад, де навчають саме за цією
спеціальністю. Позитивом МЕГУ є
те, що активно проходить практика з
першого курсу. Також в університеті
функціонує хороша матеріальна база,
завдяки якій даються якісні знання.
Лубнін Андрій,
студент 2 курсу факультету
європейської освіти
- Обрав МЕГУ
бо саме в ньом у є ф а к у л ьт е т
європейської
освіти,який
співпрацює з
іншими країнами. Факультет дає
багато можливостей: отримати
європейський диплом, навчатися на декількох закордонних програмах одночасно, великий вибір
спеціальностей. Це дуже круто, коли
студент може навчатись і подорожувати, а МЕГУ в цьому допомагає.

Золоте досягнення
Черговим золотом за досягнення в освітній сфері нагородили
Міжнародний економіко-гуманітарний
університет імені академіка Степана
Дем’янчука на VIII Міжнародній
виставці «Сучасні заклади
освіти-2017».
Цьогоріч золота медаль
університету дісталася у номінації
«Партнетство як стратегічний ресурс
інноваційного розвитку навчальних
закладів».
Нагадаємо, що саме представникам МЕГУ була надана честь
відкривати естафету круглих столів,
в рамках яких працівники освіти
обмінювалися досвідом та демонстрували унікальні здобутки свого ВУЗу.

Освіта в МЕГУ - найкращий
старт у доросле життя

спецвипуск

Прапор університету на
найвищих вершинах світу
Влітку 2008 року за фінансової підтримки ректора Міжнародного економікогуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука професора
Анатолія Дем'янчука викладачами кафедри географії і туризму було започатковано акцію «Прапор університету на найвищих вершинах світу».
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Юрій Вознюк,
народний депутат
України, випускник
МЕГУ:
- У МЕГУ чудова
атмосфера для навчання та розвитку
як особистості. Тут
чудові викладачі,
особливо на
економічному факультеті, де я навчався. Ту є все, аби отримати хороші
знання. Тому закликаю студентів
університету максимально використати час для здобуття вищої освіти.
Анна Рижикова, чемпіонка
Європи, чемпіонка
Всесвітньої
Універсіади, учасниця Олімпійських
Ігор:
- МЕГУ — це той
університет, який
багато дав мені, як
спортсменці. Протягом усього часу
я відчувала і відчуваю піклування
ректора та всього педагогічного колективу. А це дуже важливо.

За 2008-2016 роки було підкорено
вершини Ельбрус (Кавказ), Монблан,
Гросглокнер (найвища вершина Високий Тоуерн у Альпах, найвища точка Австрії), Народну (найвища точка Уральських гір, що розташована у
Приполярному Уралі), Гельхепігген
(Скандинавські гори), Герлаховський
Штіт (Карпати, Словаччина), ЛаймаЛіхелі (найвища вершина Сванецького хребта Кавказу, Грузія), Рорайма
(Гвіанське нагір’я, Венесуела) та ряд
вершин Індонезії.
Традиційним є також щорічне
підняття прапору університету студентами та викладачами природничогеографічного факультету на найвищу
вершину Українських Карпат – г. Говерлу.
Цього року, у рамках проведення щорічної акції МЕГУ «Прапор
університету на найвищих вершинах
світу», було підкорено найвищу вершину Сванетського хребта г. ЛайлаЛіхелі (4009 м, 2А), та ряд складних
категорійних гірських перевалів: Джварі
(3427 м, 1Б), Чіжді (3097 м, 1А) Гульба
(3390 м, 2Б), Башіль (3442 м, 2А). Окремі
перевали були надзвичайно складними
і вимагали неабияких технічних навичок зі спортивного туризму. Так, спуск
із перевалу Гульба на льодовик Чалаат
вимагав навішування понад 400 метрів

мотузок та зайняв близько 10 годин.
Небезпеку на маршруті складали каменепади та льодопади, осипища, численні
льодовикові тріщини, скалисті уступи,
бурхливі гірські річки, які доводилося
долати вбрід, та високотрав’я.
Поряд із технічними завданнями
походу, учасники експедиції зібрали
унікальний краєзнавчий матеріал, що
стосується природних особливостей
регіону, а також культури і традицій
народів Грузії, що його населяють іміретів, магрелів, сванів.

Сергій Ющишин,
президент Асоціації
випускників
МЕГУ, власник
Рівненського
агентства ERVE.
UA, президент Rivne
Running Club, член
правління «Центру підтримки
журналістів».
- Ми завжди обираємо те, що за
розумний час дає нам максимальний ефект. Навчання в МЕГУ має
досить гнучкий та зручний розклад. Викладачі надають максимум
потрібно теоретичної інформації
та практичних навичок. МЕГУ –
це хороший викладацький склад,
досвідчені практики у своїх сферах,
сучасні методи навчання. Ще мені
дуже подобається міжнародні програми університету. Вважаю, що
МЕГУ тримає руку на пульсі сучасних
освітніх тенденцій, тут розуміють, яка
має бути освіта майбутнього.
Іван Хміль,
священик Української
Греко-католицької
Церкви, випускник
МЕГУ:
- Ні разу за весь
період свого навчання не жалкував, що вступив саме
в МЕГУ, що обрав
саме історію. Бог так дав, що на
заочному відділенні в нас була така
гарна група. Здобутий фах історика
дасть мені можливість краще, глибше і впевненіше служити Богові
через служіння людям.
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МЕГУ - твоє майбутнє!
Спецвипуск

Володимир Борейко, проректор
з наукової роботи
МЕГУ
- В нашому
університеті багато факультетів,
кожен із яких
випускає фахівців.
Привітний
моральнопсихологічний
клімат дозволяє кожному студенту
комфортно почуватися, стимулює
до навчання, самовираження, та дає
можливість отримати практичний досвід
ще на студентській лаві. Це чудові стимули для вступу саме в МЕГУ.
Ольга Мітчук,
професор, декан факультету
журналістики
- МЕГУ відчиняє
двері мріям майбутнього студента,
дає можливість
реалізуватись
особистості у
площині фахового
практичного призначення.

Народний студентський театр «Бриз»
імені Богдана Денисюка
Студентський народний театр
«Бриз» засновано у листопаді 2001 року
кандидатом філологічних наук, доцентом кафедри української літератури
Денисюком Богданом Юрієвичем.
Першими акторами театру були студенти історико-філологічного факультету. Впродовж першого театрального
сезону було поставлено такі вистави:
«На полі крові» – за однойменною
драмою Лесі Українки, «Поліщуки» –
за повістю Б. Шведа. У 2002-2003 році
спільно з РДТРК у етнографічному
музеї у м. Сарни було відзнято фільм за
комедією Є. Кравченка «Сватання». У
2002-2003 рр. відзнято ще два фільми. У
цьому ж році театру присвоєно звання
народного. Народний студентський
театр «Бриз» є переможцем і володарем Гран-прі на Всеукраїнському «Те-

атральному форумі – 2005», переможцем на XV Всеукраїнському фестивалі
театрального мистецтва «Від Гіпаніса
до Борисфена» (м. Очаків, 2010 року),
переможцем і володарем Гран-прі на
Міжнародному фестивалі «Іfas» (м.
Пардубіце, Чехія, 2010 року), переможцем і володарем Гран-прі на фестивалі
естрадної пісні і театрального мистецтва «Співограй» (Феодосія, 2010 року).
Троє акторів театру відзначені дипломами журі за акторську майстерність.
У січні 2011 року Вченою радою
університету студентському народний
театру «Бриз» присвоєно ім’я Богдана Денисюка. На сьогодні репертуар
театру нараховує близько 24 вистави. Акторами театру є студенти усіх
факультетів.

Студентський театр мініатюр та КВК
У студентському театрі мініатюр
та КВК займаються чемпіони міста
з КВК, кращі актори студентської
ліги Асоціації КВК України Павло
Невесенко та Роман Оніпко. За всю
історію Рівненського КВКу саме
команди з МЕГУ найчастіше ставали
чемпіонами міста. І зараз продовжують представляти університет на
Всеукраїнських змаганнях в Асоціації
КВК України, які відбуваються впродовж року в різних містах України.
Команда «Факультет Ю» – чемпіони
«Юніор ліги КВК» (м.Рівне), учасники «Галицької ліги КВК» (м.Львів).
Команда «Помідори по-Рівненськи»

переможці XIX Всеукраїнського фестивалю КВК «Жемчужина у моря»
(м. Одесса). Команда КВК «Курс № 3»
– срібні призери «1-ї рівненської ліги
КВК», учасники «Вищої рівненської
ліги КВК», учасники кубку асоціації
КВК України.
Команда КВК «Насоси» – учасники фестивалю «Святий Валентин» м. Вінниця, учасники ліги КВК
«Полка» м. Біла Церква, бронзові
призери міжнародного фестивалю «Володимир-Волинської ліги»
КВК, учасники ліги «КВК Взльот»
м.Одесса, учасники «Кременчуцької
ліги КВК» м.Кременчуг.

Андрій Матвійчук,
професор, декан
юридичного факультету
- Студенти нашого
університету мають можливість
брати участь у
різних заходах,
майстер класах,
це не всі державні
ВНЗ можуть
організувати.
Створені всі умови для навчання: кваліфіковані викладачі, хороша
матеріально-технічна база та можливість
самореалізуватися у навчальній,
науковій та мистецькій діяльності.
Ансамбль народної пісні і тан- ансамбль нагороджувався грамотами та
Студентові залишається лише виявити цю «Зорецвіт» є переможцем IV дипломами обласного управління кульбажання до навчання.
Всеукраїнського фестивалю-конкур- тури, управління культури міської ради
су дитячої та юнацької хореографії та обласної ради федерації профспілок.
Віталій Назарець,
«ПАДІЮН-ЄВРО-ДАНС», лауреат Керівник ансамблю є Ірина Шевня.
професор, завідувач
міжнародних конкурсів та фестивалів. Її майстер-класи користуються покафедри української
Популяризує українську народну питом по всій Україні та за кордолітератури
пісню, постійно бере участь у бага- ном (м. Грубешов, м. Гонец Польша;
- МЕГУ - це потьох заходах нашого університету та Білорусь м. Мінськ; кубанський хор
тужний навчальзагальноміських святах. Неодноразово ім.В.Захарченко.)
ний заклад, добре
відомий не лише
в Україні, а й за її
межами. Є великий вибір освітніх
спеціальностей,
належний рівень фахової підготовки.
Вихованці шоу-балету «Inside» неодноразово були призерами та переКваліфікований професорсько-викладацький склад - ось, що в першу чергу можцями різноманітних всеукраїнських конкурсів та змагань зі сучасної
приваблює студентів. МЕГУ - це тисячі хореографії, зокрема, переможці міського хореографічного конкурсу
прекраснио підготовлених фахівців, «Битва міста». Студенти ансамблю є учасниками телевізійного проекту
працевлаштованих і успішних. МЕГУ- «МАЙDAH’S-2». Керівником колективу є Тетяна Пухальська – одна зі ста
це успіх.
найкращих танцюристів України.

Ансамбль народної пісні і танцю «Зорецвіт»

Шоу-балет «Inside»

Якщо університет - то МЕГУ!
Спецвипуск

Спортивно-оздоровчий комплекс
чекає на студентів
Спортивно-оздоровчий комплекс імені професора Віктора Завацького (
названий на честь засновника факультету здоров’я, фізичної культури і спорту
МЕГУ ) - гордість нашого університету. Тут проходять навчальні заняття, оздоровлюються та підвищують свою майстерність студенти МЕГУ.
В спортивно-оздоровчому комплексі функціонують 25-метровий басейн
на шість доріжок, зал спортивних ігор, масажний зал фізичних процедур, зал
атлетичної гімнастики, спеціалізований майданчик із синтетичним покриттям,
зал хореографії і оздоровчої гімнастики. Також є спеціалізоване приміщення з
надання послуг зі спортивного та оздоровчого масажу, тренажерний комплекс
літнього типу.
МЕГУ — один з небагатьох навчальних закладів України, хто може похвалитися таким комплексом.
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Наталія Шепетюк,
мама студентки
4 курсу
- В університеті
проводиться безліч
цікавих зустрічей,
майстер класів
з відомими та
професійними людьми, які діляться із
студентами власними знаннями. Є
можливість практикуватися протягом
усього навчання і це дуже допомагає,
адже починаючи з третього курсу
студенти можуть працевлаштуватися
і на роботу вони приходять з певними
практичними навичками.
Леонід Музичук,
тато студентки
3 курсу
- МЕГУ - це
безкорупційний та недорогий вуз.Студенти
отримують не лише
теоретичні знання, а
й практичні навички, адже моя донька
з третього курсу вже публікується в
обласній газеті «Вільне слово». Також хороші викладачі, які знаходять
індивідуальний підхід до кожного студента, і підтримують зв’язок із батьками. Тому у мене лише спокій на серці,
адже я впевнений, що моя дитина у
надійних руках.

Студентська каплиця МЕГУ
Ректор МЕГУ Анатолій Степанович
Дем’янчук розповів, що ідея будувати
студентську каплицю у нього виникла
після того, як одного разу у період сесії
він помітив, що студенти хрестяться
перед входом у навчальний заклад.
– Ми провели опитування серед студентів, як вони ставляться
до будівництва такої каплиці, їм ця
пропозиція сподобалася, – зазначив
Анатолій Дем’янчук. – Гроші на її
створення збирали впродовж двох
років, жертвували хто скільки міг.
Спочатку студенти дещо скептично
віднеслися до цієї ідеї, але я вірив у
її успішне втілення і це передалося
їм. Взагалі, ідея будівництва святині
полягала в тому, щоб студенти самі
виконували будівельні роботи та
власними руками долучалися до її
створення.
Її особливістю є те, що це не просто каплиця, а й невелика церква, у
якій на великі релігійні свята правитимуть службу. Вона не прив’язана до
конфесій і службу тут проводитимуть
священики, запрошені керівництвом
навчального закладу. Взагалі двері

Наталя Піддубна
мама студента
1 курсу
- Університет дійсно
хороший!
В закладі дуже чудова атмосфера.
Відчувається єдина
велика родина,
щирість між викладачами, студентами та їх батьками.
Професори, доктори наук, декани
факультетів відносяться до студентів
як до рідних дітей. Дуже велику увагу
приділяють дозвіллю студента. ВУЗ
відвідують відомі люди, проводяться конференції, різні творчі заходи.
МЕГУ відмінний вуз.

Наталя Давидюк,
мама студентки
2 курсу
- Ми з дочкою
вибрали саме
МЕГУ імені
академіка Степана
Дем’янчука після
того, як прочитали
його історії, про факультети та викладачів, а також прочитавши багато позитивних відгуків
про заклад. І сьогодні впевнено можу
каплиці завжди відкриті і кожен бажа- сказати, що вибором задоволенні і я,
ючий може сюди прийти, щоб просто і донька. Адже там працюють сильні
звернутися до Бога, коли відчуватиме викладачі, успішні та просто хороші
у цьому необхідність.
і привітні люди.
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ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
- 072. Фінанси, банківська справа та страхування.
бакалавр/магістр
Сфера діяльності: фінансист, економіст, бухгалтер, фінансовий
аналітик, фінансовий менеджер у сфері банківської, страхової,
підприємницької діяльності та сектору державного управління.
- 073. Менеджмент. бакалавр/магістр
Сфера діяльності: середня та вища ланка управління
суб’єктами підприємницької діяльності та сфери державного
управління.
- 075. Маркетинг. бакалавр
Сфера діяльності: дослідження та аналіз ринків для потреб
суб’єктів господарювання усіх форм власності та органів
державної влади.
ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
- 012. Дошкільна освіта. бакалавр/магістр
Сфера діяльності: дошкільні освітні заклади, управління
дошкільними освітніми установами, методика викладання
педагогічних та методичних дисциплін у ВНЗ.
- 053. Психологія. бакалавр/магістр
Сфера діяльності: психолог у системі освіти, медицини, психолог у
центрах зайнятості, службах довіри, допомоги молоді, соціальних
службах, викладання психологічних дисциплін у ВНЗ.
- 013. Початкова освіта. бакалавр/магістр
Сфера діяльності: початкова школа, управління освітніми закладами, методика викладання педагогічних та методичних
дисциплін у ВНЗ.
ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
- 081. Право. бакалавр/магістр
Сфера діяльності: органи державного управління; митна
та податкова служба; судові та правоохоронні органи; органи юстицій, МВС, СБУ; юристконсульти підприємств та
організацій; адвокатура; нотаріат; експерт-криміналіст; викладач; науковий співробітник.
ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
- 014. Біологія. бакалавр
Сфера діяльності: вчитель біології, екології, основ здоров'я і
природознавства, медичний працівник, лаборант дослідної
лабораторії.
- 242. Туризм. бакалавр/магістр
Сфера діяльності: фахівець з туризму державних органів влади,
інструктор з туризму, організатор туристичної, готельної і
ресторанної діяльності, організатор подорожей, екскурсовод,
вчитель історії.
- 014. Географія. бакалавр/магістр
Сфера діяльності: вчитель географії, біології, природознавства,
основ економіки і фізичної культури, керівник туристичного гуртка, організатор позакласної і позашкільної роботи,
працівник органів державної влади.
ФАКУЛЬТЕТ ЗДОРОВ’Я, ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ
- 014. Фізичне виховання. бакалавр/магістр
Сфера діяльності: Загальноосвітні і спеціальні школи,
навчально-реабілітаційні та фітнес-центри, вищі навчальні
заклади, спортивно-оздоровчі табори.
- 227. Фізична реабілітація. бакалавр/магістр
Сфера діяльності: реабілітаційні центри, лікувально-оздоровчі
заклади, спеціальні школи і дошкільні заклади, санаторнокурортні установи.
- 017. Фізична культура і спорт. магістр
Сфера діяльності: ДЮСШ, спортивні клуби, фізкультурноспортивні клуби і центри інвалідного спорту, спортивний
менеджмент.
- 016. Спеціальна освіта. бакалавр/магістр
Сфера діяльності: спеціальні та загальноосвітні школи,
фізкультурно-спортивні клуби і центри інвалідного спор-

ту, навчально-реабілітаційні центри(спеціальні школи),
санаторно-курортні заклади, установи відновлюваної терапії.
ФАКУЛЬТЕТ КІБЕРНЕТИКИ
- 014. Інформатика. бакалавр/магістр
Сфера діяльності: вчитель інформатики, викладач вищої
школи, фахівець з інформаційних технологій, ІТ-директор чи
керівник ІТ-підрозділу.
- 121. Інженерія програмного забезпечення. бакалавр
Сфера діяльності: фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення, менеджер програмних та ІТ-проектів, webрозробник/дизайнер.
- 122. Комп'ютерні науки та інформаційні технології.
бакалавр/магістр
Сфера діяльності: інженер-програміст, системний
адміністратор, аналітик з комп'ютерних систем, викладач
вищої школи.
ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛІСТИКИ
- 061. Журналістика. бакалавр/магістр
Сфера діяльності: журналіст, журналіст радіо, телебачення;
менеджер РR; рекламний менеджер; керівник інформаційної
організації; редактор книжкового і газетного видавництва;
редакційний співробітник книжкового і газетного видавництва; фотомитець.
ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
- 014. Українська мова і література. бакалавр/магістр
Сфера діяльності: вчитель, викладач української мови та
літератури вищих навчальних закладів, вчитель історії та
іноземної мови (англійської, польської), зарубіжної літератури,
філолог-дослідник, редактор освітніх видань.
- 014. Історія. бакалавр/магістр
Сфера діяльності: вчитель, викладач історії, основ правознавства, географії, історії України (історичних дисциплін),
політології, основ конституційного права ВНЗ; фахівець з
історичного туризмознавства.
- 014. Мова і література (англійська). бакалавр
Сфера діяльності: вчитель англійської мови, другої іноземної
(німецької, французької, польської), перекладач з іноземних
мов, редактор, коректор.
ФАКУЛЬТЕТ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ОСВІТИ
НАВЧАННЯ ЗА ПРОГРАМАМИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ВНЗ
БЕЗ ЗНО!
ВИЩА ШКОЛА ЄВРОРЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
ІМЕНІ АЛЬЧІДЕ ДЕ ГАСПЕРІ (ПОЛЬЩА)
- Адміністративне право ЄС
- Управління в готельному та туристичному бізнесі
УНІВЕРСИТЕТ ПРИКЛАДНИХ НАУК ІМЕНІ ЯНОША
КОДОЛАНІ (УГОРЩИНА)
- Господарювання та менеджмент
- Туризм та готельно-ресторанні послуги
- Комунікація та медіаосвіта
ВЕЛИКОПОЛЬСЬКА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ВИЩА
ШКОЛА (ПОЛЬЩА)
- Початкова та дошкільна освіта
- Інформатика
- Економіка підприємств і управління персоналом
- Фінанси і банківська справа
- Зовнішня та внутрішня економічна діяльність
Навчання на факультеті передбачає студіювання в МЕГУ і безпосередньо в університетах Угорщини та Польщі. Після успішного закінчення
навчання видаються дипломи європейських університетів, які визнані
у країнах Європи.
Термін навчання за європейськими програмами 3 роки.

Студентська газета Міжнародного економіко-гуманітарного
університету імені академіка С. Дем’янчука
Наша адреса:
м. Рівне, вул. акад. С. Дем’янчука, 4
т. 432953; e-mail 7poverx@ukr.net

Відповідальний за випуск: Ольга Мітчук
Верстка: Михайло Вишневський
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Олег
Омельчук, чемпіон
Європи, учасник
Олімпійських Ігор:
Свої перемоги
я, як правило, присвячую МЕГУ. Тут
унікальна атмосфера, унікальні люди. Мені завжди
приємно повертатися зі зборів чи змагань у рідну альма-матер. Бо знаєш,
що за тебе переживали, уболівали...
Боюся єдиного — підвести, виступити
слабше, ніж можу.
Володимир
Хомко, міський
голова Рівного:
— Студенти,
що обрали МЕГУ,
зробили хороший вибір, бо це
справді хороший вуз, із хорошою
історією та пристойною репутацією,
з яким ми, міська адміністрація, тісно
співпрацюємо.
Акош Берта,
п р о р е к т о р
Університету Прикладних наук імені
Яноша Кодолані
(Угорщина):
— Ми постійно
розширюємо нашу співпрацю з МЕГУ
і вже є чимало нових напрацюваннь.
Щиро віримо, що існуючі стільки
років спільні програми навчання, допоможуть студентам МЕГУ стати не
лише хорошими спеціалістами, а й
відкриють нові горизонти для їхньої
самореалізації.
Сергій Ліщук,
екс-капітан
національної
збірної команди України з баскетболу, гравець іспанської
«Валенсії»:
— Я гордий тим, що навчався
в МЕГУ. Якщо хочеш бути наставником, то в Україні без вищої освіти вже
нікуди. І саме в цьому університеті я
здобув два дипломи. Повірте, це дуже
піднімає самооцінку.

Економічний факультет
Е к о н о м і ч н и й ф а к у л ьт е т –
провідний факультет університету,
створений у 1993 році. Біля його
витоків стояв кандидат фізикоматематичних наук, академік Дмитро
Йосипович Беднарчук.
Від початку освітньої діяльності
на факультеті підготовлено близько 3 тисяч менеджерів-економістів
та економістів-фінансистів вищої
кваліфікації з багатьох сфер
діяльності. Упродовж цього періоду
8 викладачів кафедр факультету захистили кандидатські дисертації і
отримали вчений ступінь кандидата
економічних наук.
Вся система освітньої діяльності
факультету спрямована на те, щоб
сучасний фахівець досконало володів
мистецтвом керування колективом,
умів на практиці застосувати сучасні
концепції і принципи господарювання, був обізнаним з новітніми
інформаційними технологіями,
вільно орієнтувався в мінливій
економічній ситуації.

Декан факультету
Артюшок Костянтин
Андрійович,
кандидат економічних наук,
доцент
Телефон: (0362) 237212.

Факультет журналістики
Факультет готує фахiвцiв для засобiв
масової iнформацiї, iнформагентств, пресслужб установ та органiзацiй, рекламних агентств. Факультет має навчальну
телерадiостудiю, обладнану сучасною
телевiзiйною технікою i комп'ютерний
клас, лабораторiю журналiстської
майстерностi, студентське інформаційне
агентство. З перших днiв навчання студенти набувають практичних навикiв, випускаючи свою газету, готуючи телепередачi.

Декан факультету
Мітчук Ольга Андріївна,
кандидат філологічних наук, доцент.
Телефон: (0362) 237212.

Факультет кібернетики
Факультет кібернетики заснований у 1999 році. Вже з перших днів свого існування розгорнув активну діяльність у всіх напрямках сучасних інформаційних
т е х н о л о г і й . Ун і в е р с а л ь н і с т ь і
могутність математичних методів,
зінтегрована із технічними можливостями комп’ютера забезпечує
вражаючий прогрес у розв’язуванні
життєво важливих задач, зокрема, еколого – економічного та
інформаційного змісту. Навчитися
ставити і розв’язувати такі задачі
можна на факультеті кібернетики
нашого університету.

Декан факультету
Кубай Олександр Васильович,
старший викладач кафедри
математичного моделювання.
Телефон: (0362) 690220.

Запрошуємо на навчання
спецвипуск

5

Історико-філологічний факультет
Історико-філологічний факультет
функціонує з 1997 року як окремий структурний підрозділ. За останні 5 років тут
здобули кваліфікацію понад 500 учителів,

літературних редакторів, журналістів,
радіо- та телеведучих, перекладачів,
референтів, викладачів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації.

Декан факультету – Груба Таміла
Леонідівна, кандидат
педагогічних наук,
доцент.
Те л е ф о н : ( 0 3 6 2 )
237212.

1) Українська мова та
література. Кваліфікація:
ф і л о л о г, в и к л а д а ч
української мови та літератури. Спеціалізації:
англійська мова, німецька мова, французька мова,
польська мова, редагування та видавнича справа, історія, режесура шкільних театрів, історія,
польська мова.
(Бакалавр:, спеціаліст, магістр)./денна, заочна/
Сфера діяльності: вчитель, викладач
української мови та літератури вищих навчальних закладів, вчитель історії та іноземної мови,
філолог-дослідник, літературний редактор,
керівник шкільного театру.
2) Історія. Кваліфікація: вчитель історії,
географії, правознавства.
Спеціалізації: українознавство, архівознавство.
(Бакалавр, спеціаліст)/денна, заочна/

Напрям підготовки:
Гуманітарні науки
Сфера діяльності: вчитель історії, географії,
правознавства, суспільствознавства, викладач історії України (історичних дисциплін),
політології, основ Конституційного права у вищих
навчальних закладах І-IV рівнів акредитації.
3) Англійська мова та література (з поглибленим вивченням однієї із слов'янських мов).
Кваліфікація: філолог, вчитель англійської та
німецької мови і зарубіжної літератури. (Бакалавр,
спеціаліст)
4) Німецька мова та література (з поглибленим вивченням однієї із слов'янських мов).
Кваліфікація: філолог, вчитель німецької та
англійської мови та зарубіжної літератури. (Бакалавр, спеціаліст)
Сфера діяльності: вчитель іноземної мови та
зарубіжної літератури, перекладач, референт.
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Факультет здоров'я, фізичної культури і спорту
Факультет — кузня кадрів для
спортивних команд та шкіл України.
Серед студентів факультету провідні
спортсмени області: учасники
Олімпійських ігор Дмитро Назаренко – плавання, Олег Омель-

чук – кульова стрільба, Ольга Полюк – фрістайл, бронзовий призер
Паралімпійських ігор Ярина Матло,
призери Дефлімпійських ігор – Василь Ажнюк та Сергій Фролов, члени
збірних команд України Андрій Со-

Напрям підготовки:
Фізичне виховання,
спорт і здоров 'я людини
1) З д о р о в ' я л ю д и ни. Кваліфікація: викладач фізичного виховання і
спорту, спеціаліст з фізичної
реабілітації. Спеціалізації:
фізична реабілітація в
педіатрії, неврології, при порушеннях опорно-рухового
апарату, лікувальна фізична
культура і лікарський контроль, догляд за важкохворими у домашніх умовах.
(Бакалавр, спеціаліст,
магістр)./денна, заочна/

кол - кульова стрільба, Роман Приходько – плавання, Роман Чикунов
– фрістайл, Андрій Яськов – плавання, Олександр Нечипорук – легка атлетика, Анатолій Каштан - велоспорт
та багато інших.

Д е к а н ф а к ул ь т е ту - Завацька Лідія
Архипівна, кандидат
педагогічних наук,
професор.
Те л е ф о н : ( 0 3 6 2 )
690220.

Сфера
діяльності:
інструктор ЛФК, реабілітолог
у лікувально-реабілітаційних
центрах, лікарнях, будинках
відпочинку і профілакторіях,
викладач фізичного виховання, педагог-тренер.
2) Ф і з и ч н е в и х о в а н ня. Кваліфікація: викладач фізичного виховання і спорту, спеціаліст з
адаптивної фізичної культури. Спеціалізації: технологія
спортивної підготовки, менед-

жмент у галузі фізичної
культури, спорту і туризму, технології спортивнооздоровчої роботи.
(Бакалавр, спеціаліст,
магістр)./денна, заочна/
Сфера діяльності: ЗОШ,
спеціалізовані школи,
ф і з к у л ьт у р н о - с п о р т и в н і
центри і клуби інвалідів
та ДЮСШ, навчальнореабілітаційні центри.
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Природничо-географічний факультет
Факультет пропонує абітурієнтам здобути цікаву
професію географа, яка дозволить реалізувати себе як
вчителя, вченого та дослідника. Для цього тут створено

Напрям підготовки:
Природничі науки

усі умови і, навіть, діє єдиний на теренах Рівненщини
зоологічний музей.

Декан факультету —
Грицик Олександр Григорович, кандидат ветеринарних наук, доцент.
Телефон: (0362) 609802.

1) Географія. Кваліфікація: вчитель географії.
Спеціалізація: біологія.
(Бакалавр, спеціаліст, магістр)/денна, заочна/
2) Географія та фізичне виховання. Кваліфікація: вчитель
географії та фізичного виховання.
(Бакалавр, спеціаліст /денна, заочна/
3) Біологія. Кваліфікація: вчитель біології, географії.
НОВI СПЕЦIАЛЬНОСТI
4) Туризм. Кваліфікація: фахівець в туристичній галузі.
(Бакалавр).
Сфера діяльності: вчитель загальноосвітньої школи, організатор краєзнавчо- туристичної
роботи.

Педагогічний факультет
Студенти педагогічного факультету навчаються в окремому корпусі, де є
спеціально обладнані аудиторії, бібліотека, читальний зал, комп’ютерний клас та
гуртожиток.
Декан факультету
— Пагута Тамара
Іванівна, кандидат
педагогічних наук,
доцент.
Телефон: (0362)
609802.

Напрям підготовки:
Педагогічна освіта

1)
П о чаткова
освіта.
Кваліфікація: вчитель початкових
класів.
Спеціалізації:
п р а к т и ч н а
психологія, англійська мова, німецька мова,
французька мова, біологія, основи інформатики.
(Бакалавр, спеціаліст, магістр) /денна, заочна/
Сфера діяльності: вчитель початкових класів,
іноземної мови, біології, основ інформатики,
практичний психолог у закладах освіти.

Напрям підготовки: Соціально-політичиі науки
2) Практична психологія. Кваліфікація: практичний психолог, соціальний педагог.
(Бакалавр, спеціаліст)/денна, заочна/
Сфера діяльності: психолог у системі освіти, медицини, психолог у центрах зайнятості, службах
довіри, допомоги молоді, соціальних службах.
НОВI СПЕЦIАЛЬНОСТI
3) Педагогіка вищої школи. Кваліфікація: викладач вищого навчального закладу. (Магістр).
4) Дошкільна освіта. Кваліфікація: вихователь дітей дошкільного віку.

Запрошуємо на навчання
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Юридичний факультет
Створення правничого факультету – мрія засновника
нашого університету, академіка Степана Дем’янчука. І в
грудні 2003 року ця мрія збулась.
Напевно не буде перебільшенням сказати, що юридичний факультет виконує поставлене перед ним на самому
початку завдання – підготовку фахівців-юристів на рівні
випускників провідних юридичних закладів України.

Напрям підготовки:
Право

Відтак вихованці факультету життєвою практикою довели, що знання, здобуті в стінах нашого університету,
дозволяють без особливих проблем знайти своє місце в
динамічному українському суспільстві.

Декан факультету
- Цимбалюк Валерій
Іванович, кандидат юридичних наук,
професор.
Телефон: (0362) 237309.

1) Правознавство. Кваліфікація: юрист.
Спеціалізації: цивільно-правова, кримінально правова, юридична журналістика. (Бакалавр, спеціаліст) /денна, заочна/
Сфера діяльності: судові та правоохоронні органи, органи юстиції, юрист-консульти підприємств, установ та
організацій.

Факультет довузівської підготовки
Го л о в н е з а в д а н н я ф а к у л ь тету «Довузівська підготовка» –
забезпечити підвищення якості
знань вступників з метою забез-

печення успішної здачі тестових
завдань зовнішнього незалежного оцінювання УРЦЯО для
вступу у вищі навчальні закла-

ди, і у Міжнародний економікогуманітарний університет імені
академіка Степана Дем’янчука,
зокрема.

Декан факультету — Яцюрик Алла
Олександрівна, старший
викладач.
Телефон: (0362) 237202.

Відділення післядипломної освіти
Працює для
тих, хто бажає
отримати другу вищу освіту за
спеціальностями:
- українська
м о в а
т а
література,
фізичне виховання, фізична реабілітація, фінанси,
інформатика, менеджмент організацій,
прикладна математика, початкове навчання (практична психологія, іноземна
мова), географія, історія, мова та література
(англійська), практична психологія.

ТЕРМІН НАВЧАННЯ ДВА РОКИ

