
Присвячується 90-річчю від дня народження 
Степана Дем'янчука

Дем’янчук Степан Якимович 
народився 30 грудня 1925 р. в селі 
Орепи Новоград-Волинського 
району Житомирської  області 
у селянській родині. 19-річний 
юнак у складі 3-го Білоруського 
фронту визволяв Білорусію і При-
балтику. За військову доблесть 
нагороджений багатьма  орденами 
та медалями. Демобілізувавшись 
п і с л я  в а ж к о г о  п о р а н е н н я  п і д 
Кенігсбергом, почав вчителювати 
у рідному селі та заочно навчався 
у  Житомирському державному 
педагогічному інституті. З цього 
часу починається його освітянська 
діяльність,  яка тривала понад 
55 років. І сьогодні випускники 
із  вдячністю згадують талано-
витого директора Токарівської, 
Ярунської, Андріївської середніх 
шкіл Новоград-Волинського та 
Червоноармійського районів на 
Житомирщині. Довгими  ночами Степан Якимович 
навчався, писав кандидатську дисертацію, яку успішно 
захистив 1966 року в Московському державному 
університеті. 

З травня 1966 року творча доля талановитого вчено-
го пов’язана з Рівненським педагогічним інститутом. 
Цей період був плідним у науковій діяльності ученого. 
Результатом наукових пошуків стала захищена у 1978 
році дисертація на здобуття наукового ступеня док-
тора педагогічних наук у Московському державному 
університеті.

Працюючи у Рівненському педінституті, Сте-
пан Якимович пройшов щаблі кар’єрного росту від 
старшого викладача до доцента, а згодом – профе-
сора  та незмінного впродовж чверть століття декана 
педагогічного факультету. 

Він автор 27 монографій з проблем освіти й ви-
ховання, з-під його пера вийшло у світ понад 300 
наукових статей, надрукованих у збірниках і журналах 
як України, так і зарубіжжя, 600 статей у періодичній 
пресі. Під керівництвом вченого захистили дисертації 2 

доктори і 28 кандидатів наук. Його 
ідеї знайшли подальшу реалізацію 
у діяльності лабораторії «Вихо-
вання учнівської молоді на ідеях 
миру в  навчально-виховному 
процесі школи і вузу» та першо-
го в Україні музею миру, який 
відкрився в університеті 29 квітня 
1999 року.

За значні здобутки у науковій 
діяльності Степан Якимович був 
обраний академіком МАНПО.

Чимало його ідей та впровад-
жень були першими в педагогічній 
та освітянській практиці. Багато з 
них користувалися та користують-
ся великою популярністю серед 
школярів і  студентства: уроки 
Миру, залучення спортсменів-
старшокласників до проведення 
занять з фізкультури в молодших 
класах,  учнівські  читання «Я 
голосую за мир!», які і сьогодні 

відбуваються в університеті його імені. У них беруть 
участь школярі з багатьох областей України.

Наукові інтереси С.Я. Дем’янчука завжди виходи-
ли за межі району, міста, республіки. Він підтримував 
зв’язки з багатьма науковими центрами, школами. І не 
тільки підтримував, але й фахово впливав на їх станов-
лення та розвиток. Відбувався взаємообмін ідеями. 

Немає такої області в Україні, якої б не торкну-
лась його наукова школа, де б не працювали його 
послідовники, учні, однодумці, він працював із визнач-
ними вченими, які відомі не лише в Україні та Європі, 
а й у світі. Серед них В. Сластьонін, російський вчений 
в галузі педагогіки, заслужений діяч науки Російської 
Федерації,  доктор педагогічних наук, професор, 
дійсний член Російської Академії освіти; М. Ярмачен-
ко – перший президент Академії педагогічних наук 
України, академік АПН України, академік АПН СРСР, 
доктор педагогічних наук, професор; П. Конанихін – 
відомий російський вчений у галузі педагогіки, доктор 
педагогічних наук, професор та багато інших.

Дем’янчук Степан Якимович
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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 Степа-
ну Якимовичу. 

Розпорядженням Голови Рівненської 
міської адміністрації навчальний заклад 
був зареєстрований у місті Рівне, видане 
реєстраційне свідоцтво № 1262Р від 23 
листопада 1993 р. Цей день є датою на-
родження 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, про-
фесор Дем’янчук Анатолій Степано-
вич, була проведена величезна робота 
із формування висококваліфікованого 
науково-педагогічного персоналу 
та створення належної матеріально-
технічної бази. 

Ще за життя Степана Якимо-
вича Дем’янчука у червні 1998 року 
відбувся перший випуск студентів 
університету, вручено 470 дипломів 
державного зразка першим випускни-
кам 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 ме-
тою були придбані у приватну власність 
інституту перші два дев’ятиповерхових 
корпуси, а на сьогоднішній день студен-
ти 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 Степа-

на Дем’янчука. Це рішення було 
підтримане Міністерством освіти і науки 
України, яке затвердило відповідні допо-
внення і зміни до Статуту університету 
26 лютого 2002 року.

У 2001 році рішенням Державної 
акредитаційної комісії Міністерство 
освіти і науки України Міжнародний 
економіко-гуманітарний університет 
імені академіка Степана Дем’янчука 
акредитовано за статусом вищого закла-
ду 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.

Н а  с ь о г о д н і ш н і й  д е н ь  в 
університеті функціонують Інститут 
педагогічної освіти та Інститут за-
очного, дистанційного навчання та 
післядипломної освіти, 7 факультетів, 
які готують фахівців за освітньо-
кваліфікаційним рівнем (ОКР) «бака-
лавр» з 18 напрямів, ОКР «спеціаліст» з 
14 спеціальностей та ОКР «магістр» з 11 
спеціальностей. Навчально-виховний 
процес організовано на власній 
матеріально-технічній базі та забезпе-
чено викладачами 17 кафедр, 16 з яких 
є випусковими.

Рішенням Атестаційної колегії МОН 
України університету надано право 
відкриття аспірантури зі спеціальностей 
13.00.01 – загальна педагогіка та історія 
педагогіки, 13.00.04 – теорія та методика 
професійної освіти. 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 ак-
туальним 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 на-
вчальних закладів – іноземних юри-
дичних осіб, зокрема Університету 
прикладних наук імені Яноша Кодолані 
(Угорщина). 

Із 2011 року університет здійснює 
підготовку бакалаврів за освітніми про-
грамами Велькопольської соціально-
економічної вищої школи та Краківської 
академії імені Анджея Фрича Моджевсь-
кого (Республіка Польща).

У 2013 році університет став Лау-
реатом у номінації «Освітні послу-
ги» Всеукраїнського конкурсу якості 
продукції (товарів, робіт, послуг) «100 
кращих товарів України».

М і ж н а р о д н и й  е к о н о м і к о -
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 платни-
ком податків, про що свідчать відзнаки 
Державної податкової адміністрації 
України. 

Робота закладу, а також усього ко-
лективу університету, спрямована не 
просто на підготовку фахівців високого 
рівня, але й на покращення добробуту 
нашої Батьківщини. 

Університет його імені 



Нам 20 років 3Спецвипуск

Час – категорія космічна. Він во-
лодар доль націй, народів, окремих 
особистостей. Людині важко з ним 
змагатися. Це може зробити лише 
спільнота, об’єднана однією великою 
метою. Понад 20 років тому ідея ство-
рити приватний вищий навчальний 
заклад була фантастичною, навіть 
зухвалою мрією. Проте нею загорівся 
Степан Якимович Дем’янчук, та-
лановитий організатор, Великий 
педагог, людина неординарна і, без-
перечно, смілива, яка не просто йшла 
в ногу з часом, а часто й випереджала 
його. Степан Якимович зумів зібрати 
колектив однодумців і заклав фун-
дамент майбутнього освітнього за-
кладу на засадах новаторства, миру, 
ідеях гуманізму та  демократії. 
Становлення і розвиток на-
шого 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  в ідстоювали 
ідеали професійної честі та 
пріоритети вітчизняної нау-
ки. Сьогодні в освітньому 
просторі ми займаємо гідне 
місце, пишаємося нашими 
студентами та випускни-
ками. Серед них відомі в Україні 

та за кордоном керівники район-
них та міських держадміністрації, 

структурних підрозділів податкової 
служби та банків,  підприємці, 

журналісти, програмісти, науковці, 
педагоги, викладачі вищих на-
вчальних 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 науково-
го мислення, педагогічного так-
ту, толерантності, людяності та 
відкритості. В університеті працює 
128 професорів, докторів наук, 
академіків галузевих і міжнародних 
академій,  кандидатів наук та 
доцентів, навчальні та наукові до-
сягнення яких гідно оцінені в країні. 
Вони нагороджувалися нагруд-
ними знаками «Відмінник освіти 
України», Почесними грамотами 
Міністерства освіти і науки України, 
державними нагородами Заслуже-
ний працівник освіти України, по-
чесними грамотами обласних рад та 
адміністрацій.

За двадцять років роботи наш 
університет підготував понад 25000 

висококваліфікованих фахівців 
для національного господар-
ства України та налагодив тісні 
стосунки з вищими навчаль-
ними закладами Угорщини, 
Польщі, Бельгії, Словаччини, 
Білорусі, Німеччини, Чехії, 
Іспанії, Росії, Фінляндії та 
інших країн, чим підтверджує 
свій статус міжнародного.

Співпраця з європейськими 
партнерами дозволяє випуск-
никам нашого університету 
отримувати другу 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 вер-
шин самоствердження українства у 
сучасному глобалізованому світі. 

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

МЕГУ: 20 років успіху!
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Студентська газета Міжнародного економіко-гуманітарного 
університету імені академіка С. Дем’янчука
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Відповідальний за випуск: Ольга Мітчук
Верстка: Михайло Вишневський

10 причин, чому 
абітурієнти 

обирають  МЕГУ
1 .  Б о  у   н а с  в о н и  м а ю т ь 

можливість здобути не просто якісну 
освіту, але й можливість отримати 
диплом європейського зразка, вчи-
тися і стажуватися за кордоном та 
спілкуватися зі своїми закордонни-
ми 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 “зе-
лене світло”

3.  Студенти МЕГУ на 100 
відсотків забезпечені гуртожитка-
ми!!!

4. Тільки для студентів МЕГУ 
найкращий та найбільший на 
Рівненщині басейн “Авангард” зі 
спортивними та тренажерними за-
лами .

5. Наші студенти завжди ма-
ють 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 удоско-
налювати знання іноземної мови на 
спеціальних курсах та на пільгових 
умовах.

8 .  У  М Е Г У  в е л и к а  у в а г а 
приділяється фізичній культурі та 
спорту і наші спортивні команди 
багаторазові чемпіони різноманітних 
змагань.

9. Міжнародний економіко-
гуманітарний 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!!! ;)

Як учасник Другої світової війни, 
він знав ціну миру. Відтак, виховання 
учнівської та студентської молоді на 
засадах миру, толерантності вчений 
визначив пріоритетним напрямом у 
педагогіці, адже мир народжується в 
душі кожної людини.

М у з е й  М и р у  п р е д с т а в -
лений двома залами. У першій 
окреслені основні складові однієї 
з  найактуальніших глобальних 
світових проблем – проблеми миру.  
Окремо виділені такі аспекти про-
блеми миру, як екологічна безпека 
України; національна політика в 
Україні (релігійні та міжетнічні 
відносини, взаєморозуміння та 
взаємоповага); спорт та мистецтво, 
діяльність громадських організацій 
– стабілізуючий фактор миротвор-
чого розвитку України. 

Представлений в експозиції й 
тематичний вузол із педагогіки миру. 
Тому щорічно в травні Музей Миру 
приймає учнів зі шкіл Рівненщини та 
інших областей України – учасників 
учнівських громадських читань «Я 
голосую за мир». Одна з учасниць 
читань в своєму творі зазначила: 
«Щоб розуміти, що таке мир, треба 
пам’ятати  про війну».

Д р у г а  е к с п о з и ц і й н а  з а л а 
розповідає про війни в  історі ї 
України, їх учасників, національні 
трагедії:  голодомор та репресії. 

Відповідальність перед історією 
полягає в тому, щоб, забувши про 
ідеологічний плюралізм, визнати: 
ми - український народ, це – наше 
невід’ємне минуле з його радощами 
та відчаєм, героїзмом та трагедіями.

Серед відвідувачів Музею – 
відомі в світі та Україні науковці, 
політики, журналісти, письменники, 
артисти. Їх схвальні відгуки про Му-
зей Миру можна прочитати в Книзі 
«Почесних відвідувачів».

Глава Української греко-католицької  
Церкви  Блаженніший Святослав: 

— Цей музей — унікальна струк-
тура, бо «мир» це дуже глибоке бо-
гословське поняття. Мир — це не 
лише відсутність війни, це є повнота 
життя.

Музей миру
Музей Миру створений у 1999 році і є унікальним навчальним музеєм в Україні. 
Мета його діяльності – виховання студентської молоді на ідеях гуманізму та 
демократії. Ініціатором створення музею був засновник університету, академік 
Степан Якимович Дем’янчук. 


