
МЕГУ: 25 років успіху!

Щиро вітаю вас з Новим роком та 
Різдвом Христовим!

Щоб у цьому році все почалося 
по-новому: щоб були нові успіхи в 
діяльності, нові високі результати в 
роботі, нові сподівання і нові перемо-
ги, нові яскраві емоції та нові щасливі 
події. Всім добра і блага!  Бажаю у 
новому році міцного здоров’я, ваго-
мих здобутків і просувань у кар’єрі, 
високих цілей і безперечних успіхів, 
глибокої поваги і щасливого життя!

Рік, що минає, був для усіх нас 
знаковим роком та став добрим  фун-
даментом для нових звершень. По-
переду нові висоти, адже немає меж 
досконалості. І ми, безумовно, їх 

досягнемо, коли будемо разом, коли 
кожен з нас відповідально ставити-
меться до навчання та своєї роботи.

Безумовно, у 2020 році нас че-
кають нові виклики, але це тільки 
згуртує нас. У 2020 у нас будуть нові 
цікаві справи, які надихнуть нас. А 
головне – поряд будуть добрі друзі, 
очі яких зігріють нас. 

Щиро бажаю усім вам радості, 
миру і добра! Божих благословінь 
вашим родинам, вашим дітям та бать-
кам! Світлого вам Різдва та щасливого 
Нового року!

З повагою, ректор МЕГУ, 
професор Анатолій Дем'янчук

Шановні студенти, викладачі та 
працівники університету!
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Кабінет Міністрів нагородив Почесною 
грамотою ректора МЕГУ

Стипендії за результатами навчан-
ня отримали студенти факультету 
європейської освіти Міжнародного 
економіко-гуманітарного університету 
імені академіка Степана Дем’янчука, 
які навчаються за українсько-
угорською програмою.

12 переможців визначалися за 
успішністю в навчанні, вчасністю 
виконання всіх завдань та активній 
участі в житті факультету.

Вітаємо!!!

Університет імені 
Яноша Кодолані 
надав стипендії 
студентам факультету 
європейської освіти 
МЕГУ

Перемогу в одній із номінацій конкурсу краси 
для дівчат з інвалідністю виборола студентка 
факультету журналістики МЕГУ
Студентка першого курсу факуль-
тету журналістики Міжнародного 
економіко-гуманітарного університету 
імені академіка Степана Дем`янчука 
Ольга Яренчук виборола пере-
могу у номінації «Міс Інтернет» у 
фінальному етапі конкурсу краси для 
дівчат з інвалідністю.

У  з а х о д і  в з я л и  у ч а с т ь  1 0 
фіналісток з різних областей України. 
Кожна представниця області отри-
мала перемогу в певній номінації та 
подарунки від партнерів конкурсу.

Головною метою конкурсу є за-
лучення молоді з функціональними 

обмеженнями до культурних та ду-
ховних цінностей, демонстрація 
суспільству, що люди з інвалідністю 
мають сили, здібності та талант до 
творчих й ділових звершень в майбут-
ньому, індивідуальну самореалізацію 
в  с о ц і у м і  т а  в і д ч у в а ю т ь  с е б е 
повноцінними членами сучасного 
суспільства.

Впродовж місяця Ольга змага-
лася у творчих конкурсах, приймала 
участь у фотосесіях та кулінарних 
батлах у ході конкурсу.

Вітаємо із досягненням та 
бажаємо нових перемог!

Вітаємо Анатолія Дем’янчука – док-
тора педагогічних наук, професора, 
академіка Академії наук вищої школи 
України, заслуженого працівника 
освіти України, ректора Міжнародного 
економіко-гуманітарного університету 
імені академіка Степана Дем’янчука 
із отриманням Почесної грамо-
ти Кабінету Міністрів України за 
вагомий особистий внесок у забез-
печення реалізації державної політики 
у сфері освіти і науки, активну 
участь у підготовці фахівців, науко-
вих та науково-педагогічних кадрів, 
багаторічну сумлінну працю. 

Міжнародний економіко-гумані-

тарний університет імені академіка 
Степана Дем’янчука є одним із най-
більших платників податків у Рівнен-
ській області та за час свого існування 
дав путівку у життя справжнім фахів-
цям та визнаним лідерам у різних сфе-
рах. Впродовж 25 років роботи було 
підготовано 10 тисяч спеціалістів, які 
є затребуваними у різних професіях. 
Наші випускники займають провідні 
посади у державних службах, медіа, 
банківських організаціях, тренуваль-
них таборах, спортивних та медичних 
закладах, школах та університетах. 

Прийміть щиросердечні вітання 
від усього педагогічного колективу 

університету! 
Це гідна оцінка 
Вашої плідної 
діяльності. Ваш 
п р о ф е с і о н а -
лізм, багаторіч-
на послідовна 
та наполеглива праця внесли вагомий 
вклад у розвиток навчального закладу. 
Хай доля шле Вам добро, щастя та 
міцне здоров’я на довгі роки! Подаль-
ших професійних злетів та творчої 
наснаги! 

Щиро вітаємо та бажаємо 
натхнення для підкорення нових обріїв!
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Йосип Джунь, завідувач випускової кафедри математич-
ного моделювання факультету кібернетики Міжнародного 
економіко-гуманітарного університету імені академіка 
Степана Дем`янчука, доктор фізико-математичний наук, 
дійсний член Міжнародної педагогічної академії (Москва) і 
Європейської асоціації безпеки (Краків) отримав почесний 
орден «Науковець року 2019».

За вагомі здобутки та особистий внесок у розви-
ток науки України голова Української федерації вче-

них Національної академії наук 
України Володимир Семиноженко 
вручив знаному науковцю По-
чесну грамоту. Також Йосипа Во-
лодимировича внесли до переліку 
наукової еліти України.

Вітаємо професора із високою 
відзнакою та бажаємо нових ви-

значних перемог!

Орден «Науковець року 2019» отримав 
професор МЕГУ

Секретами журналістської 
майстерності зі студентами діляться 
успішні випускники Міжнародного 
економіко-гуманітарного 
університету імені академіка Сте-
пана Дем`янчука. В рамках проекту 
успішні випускники, що вже встигли 
реалізувати себе в професії діляться 
досвідом з студентами. Саме це 
викликає особливу цікавість, 
оскільки кожен гість склався як 
фахівець після закінчення того ж 
факультету, на якому вони вчаться просто зараз!

Першим гостем став відомий журналіст телекана-
лу «Сфера-ТВ» та власний кореспондент телеканалу 
NEWSONE Павло Невесенко. Він акцентував увагу на 
принциповій важливості принципів журналістики і, зокре-
ма, об`єктивності у підготовці та подачі матеріалу. Також 
зауважив про велику кількість викликів, які вартують на 
журналістів під час виконання посадових обов`язків. Окре-
мо зупинився на особливостях функціонування місцевих 
телеканалів та оприлюдненню реклами. Особливу цікавість 
студентів викликала тема пошуку та відбору теми для 

майбутніх сюжетів.
Особливості та нюанси роботи 

на місцевому телеканалі обговорив 
журналіст телеканалу «Ритм» Ми-
кола Брежицький. За його словами, 
майбутньому журналісту необхідно 
чітко знати, чого він чи вона хоче до-
сягти і ким себе бачать через декілька 
років.Також обговорювалися теми 
швидкого темпу роботи та основ-
них викликів роботи журналістом у 
місцевих редакціях Рівного. На думку 

пана Миколи, головне вміння професіонала своєї справи 
– це вміти зацікавити аудиторією абсолютно будь-якою 
інформацією.

Секрети роботи у друкованому виданні розкрив 
журналіст рівненського тижневика «Рівне Вечірнє» Бог-
дан Слонець. Він розповів зацікавленим студентам про 
особливості свого становлення у професії та важливість 
фахового навчання як складової успіху. Окрема увага була 
акцентована на соціальних мережах та необхідності напра-
цювання навичок роботи з ними для сучасного журналіста.

З а в е р -
ш и л а  с е р і ю 
майстер-класі 
на цей семестр 
власний коре-
спондент 1+1 
у Рівненській 
о б л а с т і  А н н а 
М а х н о .  У 
х о д і  з ус т р і ч і 
піднімали питан-
ня не лише пра-
цевлаштування 
на центральному 
телеканалі, але й особливості щоденної роботи в одній 
із найпопулярніших інформаційних служб країни. Анна 
особливо наголосила на тому, що не варто зациклюватися 
на зовнішній привабливості професії, оскільки є багато 
«підводного каміння», яке переслідуватиме репортера у 
ході виконання посадових обов`язків. Студентів особливо 
цікавила специфіка вибору тем та підготовки сюжетів сто-
совно гострих проблем області. Гостя також зауважила, що 
варто професійно й творчо підходити до кожного сюжету, 
тоді робота буде завжди в радість.

Кожен захід отримував схвальні відгуки від студентів та 
викликав в них особливу цікавість. Саме тому було прийняте 
рішення продовжити «Кузню професії від випускників» і на 
наступний навчальний семестр.

Серія майстер-класів «Кузня професії від 
випускників» реалізовується на факультеті 
журналістики
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Міжнародний проєкт DESTIN 
«Журналістська освіта задля 
демократії в Україні: розробка 
стандартів, доброчесність і 
професіоналізм» реалізовується 
на базі факультету 
журналістики Міжнародного 
економіко-гуманітарного 
університету імені академіка 
Степана Дем`янчука, який 
потрапив до 10 учасників 
ініціативи з боку України.

До проєкту DESTIN до-
лучилися українські команди, 
що розглядають та реформують 
поточні програми підготовки 
бакалаврів та магістрів для за-
безпечення приведення оновлених 
програм у відповідність зі стандарта-
ми ЄС. Унікальна ініціатива дозволяє 
студентам отримати якісну вищу 
освіту в галузі журналістики та стати 
спеціалістами із повним набором 
знань та навичок у галузі професійної 
підготовки.

У проєкті паралельно беруть 
участь урядові й неурядові організації 
України, а також університети й не-
урядові організації з Великої Британії, 
Австрії, Нідерландів, Ірландії, Польщі 
та Швеції. Зараз відбувається синхро-
нізація навчальних планів, що робить 
європейську журналістську освіту до-
ступною кожному.

Перший етап реалізації проєкту 
відбувався в Університеті Спа, місто 
Бат, Велика Британія. Настановча 
частина включала в себе обговорення 

проблем журналістики в Україні та 
ЄС. Окремими блоками велася мова 
про етику в редакційних колективах 
та правове регулювання фахової ді-
яльності на території нашої держави. 
Також обговорювалися виклики для 
журналістської освіти в Україні й 
можливості запозичення закордонно-
го досвіду для оптимізації навчальних 
процесів. Було визначено основні 
завдання та можливості їх поступової 
реалізації.

Після повернення з першої на-
становчої конференції проведено 
загальне ознайомлення із постав-
ленними задачами та заплановано 
шляхи їх поступової реалізації. Пре-
зентовано результати поділу завдань 
між робочими групами та обговорено 
можливості уніфікації вітчизняних 
навчальних планів із прийнятими в 
Європейському Союзі. Далі робочі 

групи працювали в індивідуаль-
ному режимі на факультетах, де 
розроблялися шляхи конкретної 
реалізації проекту із врахуван-
ням внутрішніх вітчизняних осо-
бливостей навчального процесу.

У рамках реалізації проекту 
представники Міжнародно-
го економіко-гуманітарного 
університету імені академіка 
Степана Дем'янчука ознайоми-
лися із системою журналістської 
освіти в Університеті Ліннеу 
(Кальмар, Швеція) та перейняли 
досвід роботи у редакції газети 
«Barometern». Окремим пунктом 
пізнавальної подорожі стало 

ознайомлення з роботою Swedish 
radio P4. Мова велася про формат 
радіостанції, програмну концепцію 
рейтингових радіопроектів, технічне 
забезпечення, дотримання журналіст-
ських стандартів у роботі та діяльність 
в соцмережах.

Крайнім етапом проєкту цьогоріч 
стало навчання та обмін досвідом  у 
польському місті Познань, а саме 
в Університеті Адама Міцкевича. 
Робоча група разом із колегами з 
інших ВЗО працювала над новими 
стандартами навчання журналізму в 
час рідної сучасності. На факультеті 
політичних наук та журналістики 
університету Адама Міцкевича про-
вели час із користю на оксфордських 
дебатах, зустрічах із редакторами, 
обговореннях навчальних програм та 
конференціях. 

DESTIN – інновації в освіті журналістів

Традиційний конкурс колядок та щедрівок 
відсвяткували у Міжнародному економіко-
гуманітарному університеті імені академіка Сте-
пана Дем`янчука. До дійства долучилися студенти 
усіх факультетів університету із креативними 
номерами. Кожен виступ талановита молодь 
наповнила піснями, танцями й театралізованими 
постановками.

За рішенням журі гран-прі отримала команда 

студентів економічного факультету. Перше місце 
посіли представники педагогічного факультету. 
Другу позицію розділили між собою факультет 
журналістики, юридичний факультет, факуль-
тет здоров`я, фізичної культури та спорту, та 
природничо-географічний факультет. На третій 
сходинці опинилися представники факультету 
кібернетиків, історико-філологічного факультету 
та факультету європейської освіти.

Конкурс колядок та щедрівок з розмахом відбувся в МЕГУ
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Свято грації та краси «Перлина 
МЕГУ 2019» масштабно відгриміло 
в Міському будинку культури. 
Представниці усіх факультетів змага-
лися за корону найкрасивішої у п’яти 
тематичних виходах.

Між представленням учасниць 
гостей заходу розважали мистецькі 

колективи Центру естетичного вихо-
вання студентської молоді МЕГУ. 

За рішенням суддів перемож-
ницею конкурсу стала Олексан-
дра Бондар, студентка 1-го курсу 
економічного факультету. Титул 
першої віце-міс отримала Іванна 
Наумчук, студентка 1-го курсу 

природничо-географічного факуль-
тету.

Місце другої віце-міс посіла 
Вікторія Бурма, студентка 4-го курсу 
факультету здоров’я, фізичної культу-
ри та спорту.

Дякуємо усім учасницям та 
вітаємо переможниць!!! 

Перлину університету обрали в МЕГУ
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Сьогодні на факультет кібернетики 
Міжнародного економіко-
гуманітарного університету імені 
академіка Степана Дем`янчука 
завітала Branch Manager компанії 
Mindy Support та стейкголдер Вікторія 
Жовтобрюх. 

Студенти різних курсів долучи-
лися до практичного тренінгу на 
тему «Штучний інтелект та машинне 
навчання як новий підхід до ефектив-
ного бізнесу».

Особлива увага приділялася 
тому,  що глобальні  та  новітні 
технології, автоматизовані процеси та 
інфраструктури, розробка інновацій 
та штучного інтелекту, це кінцевий 
результат зусиль спеціалістів з об-
робки зображень. А отже й можли-
востей для реалізації себе в цій галузі 
є безліч.

В ході заходу було проведено 
«розумові» ігри та практичні заняття 
з пристроями, що реагують на силу та 
потужність мислення «Mind flex». Це 
дозволило студентам та викладачам 
випробувати себе у новому й незвич-
ному амплуа.

Штучний інтелект 
та можливості для 
реалізації вивчали 
студенти МЕГУ

З метою формування фахових компе-
тентностей у студентів спеціальності 
«Початкова та дошкільна освіта» 
старшим викладачем кафедри 
початкової та дошкільної освіти 
Оленою Кирилович було прове-
дено засідання Творчої майстерні 
педагогічних технологій з напрям-
ку «Розвиток зв’язного мовлення 
дошкільників та молодших школярів». 

Під час засідання у Рівненському 
обласному спеціалізованому дитя-
чому будинку студенти зустрілись 
зі стекхолдерами, зокрема з Nataliia 
Koval inska,  яка  розповіла  про 
особливості роботи.

А студенти 3 курсу провели 
інтегроване заняття для малюків 
«Їжачок поспішає до Миколая».

Щиро дякуємо за нашу 
довготривалу співпрацю!

З метою формування 
фахових 
компетентностей 
в МЕГУ провели 
засідання Творчої 
майстерні

Практичний семінар на тему 
«Організація систем управління 
суб’єктів господарювання: про-
блеми та галузеві аспекти» відбувся 
на економічному факультеті 
Міжнародного економіко-
гуманітарного університету імені 
академіка Степана Дем`янчука. До 
заходу долучилися студенти першого 
курсу магістратури заочної форми.

Го л о в а  к о о п е р а т и в у  С В С К 
« С е л я н с ь к и й  л і с » ,  в и п ус к н и к 

економічного факультету МЕГУ 
та в минулому викладач кафедри 
менеджменту Віктор Москвич та 
головний бухгалтер ТзОВ «Якість і 
будівництво», студентка магістратури 
економічного факультету МЕГУ 
Аліна Калісніченко розповідали про 
особливості прийняття управлінських 
рішень та впровадження їх в життя.

В процесі розмови присутні мали 
змогу задавати запитання та з рук 
практиків отримати відповіді.

Особливості організації систем управління 
обговорили на економічному 
факультеті МЕГУ

Професорсько-викладацький склад 
юридичного факультету Міжнародного 
економіко-гуманітарного університету 
імені академіка Степана Дем’янчука 
провели в межах традиційного 
Всеукраїнського тижня права науко-
во-практичну конференцію. 

Цього року вона мала статус 

всеукраїнської, адже до організації 
та участі у конференції долучили-
ся науковці, аспіранти та студен-
ти – майже 40 учасників, з різних 
освітніх закладів нашої держави, а 
також з Республіки Білорусь. За-
гальною темою конференції було 
обрано «Правові реформи як елемент 
соціального реформування», що 
створило широке поле для пред-
ставлення своїх ідей та напрацювань 
учасниками.

Зокрема, на пленарному засіданні 
порушувалися питання реформування 
органів юстиції України, практичні 
моменти реалізаці ї  принципів 
децентралізації та субсидіарності в 
національній практиці державно-

го будівництва, проблемні аспекти 
реформи правової освіти та інші 
питання.

Необхідно зауважити, що до участі 
у конференції долучилися не лише 
представники академічної спільноти. 
Так, у пленарному засіданні виступи-
ли заступник начальника Головного 

управління юстиції у Рівненській 
області Наталія Яцюк та директор 
Центру надання адміністративних 
послуг у місті Рівному Наталія Хомич.

Крім того, під час конференції 
було урочисто підписано угоду 
про співпрацю між Міжнародним 
е к о н о м і к о - г у м а н і т а р н и м 
університетом імені академіка Сте-
пана Дем’янчука та Центром надан-
ня адміністративних послуг у місті 
Рівному. Модератором конференції 
виступив декан юридичного фа-
культету Міжнародного економіко-
гуманітарного університету імені 
академіка Степана Дем’янчука, про-
фесор, д.філос.н. Андрій Матвійчук.

Юридичний факультет МЕГУ 
провів Всеукраїнську науково-
практичну конференцію
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Не за горами Новий рік,  а отже варто 
задуматись як його зустріти. Багато 
хто вірить, що тварини-тотеми здатні 
впливати на життя людей. За останні 
роки звикли святкувати Новий рік 
згідно китайського календаря. 2020 рік 
за східним календарем – Рік Білого 
Металевого Щура, і щоб сприяти 
покровительству цього знаку варто 
правильно  його зустріти.

Щ у р  н е  є  с а м і т н и к о м ,  в і н 
полюбляє бути в гурті, тому вар-
то зустрічати Новий рік в веселій 
компанії.

Не забувайте додати на ялинку 
фрукти – рік буде ситим та сприят-
ливим.

У чому зустрічати Новий рік
При виборі одягу віддайте пере-

вагу білому, сірому та сріблястому ко-
льору. Доречними будуть металеві ак-
сесуари та вироби зі срібла і платини.

Не варто обирати натуральне 
хутро, це може не на жарт розізлити 
господаря року.

Що подарувати на Новий рік
Щур – хазяйновитий та трудо-

любивий, тому і подарунки мають 
бути відповідними. Побутові при-
лади, органайзери, планери, ручки 
та предмети що залучають гроші та 
удачу. В жодному разі не варто роби-
ти подарунки із зображенням кота та 
мишоловок.

Прикмети на багатство та удачу
Покладіть в келих з шампанським 

срібну монету. Після того як проб‘ють  
куранти, випийте шампанське, а 
монету заховайте в гаманець. Носіть 
монету з собою протягом року, це 
заманить гроші у ваш гаманець та в 
сім’ю.

Ялинку прикрасьте монетами, 
цукерками та горіхами, щоб рік був 
щедрим та сприятливим.

 
До Нового року зашийте всі дірки 

в одязі – щоб гроші не «втікали» про-
тягом року.

Удачі та багатства Вам в Новому 
році – 2020 році 

Білого металевого Щура!!!

Зустрічаємо новий 2020 - рік Білого 
Металевого Щура

Новий рік 2020 – це рік Білого Сталевого Щура за ки-
тайським календарем. Знак Щура в китайській астрології 
пов'язаний з древньою культурою Китаю і Індії. На відміну 
від західної культури, щур тут – дуже шанована тварина.

Люди, народжені під цим знаком, вважаються благо-
родними, розумними і винахідливими. Щури люблять 
розкіш і вишуканість. Вони можуть бути ревнивими, але 
при цьому їм дуже щастить в любовних справах. Щоб за-
добрити символ наступаючого року, необхідно підібрати 
відповідний одяг, прикраси для дому та сервіровку столу. 
Астрологи запевняють, що таку уважність і повагу Госпо-
дар року обов'язково помітить, оцінить і обдарує своєю 
прихильністю, збільшуючи шанси на чудове втілення на-
ших бажань і цілей.

Що приготувати на Новий рік 2020

Щур – істота всеїдна, ненажерлива і запаслива. Тож 
велика кількість новорічних страв в меню йому точно 
сподобається. Це можуть бути холодні закуски і салати, 
гарячі страви з м'яса, птиці, риби, різні напої і десерти. 
До речі, попри те, що Щур любить смачно і ситно поїсти, 
не обов'язково завантажувати стіл делікатесами, які ви-
магають навичок професійного шеф-кухаря. На столі 
обов'язково має бути м'ясо, і подавати його потрібно у 
вигляді порційних шматочків. При цьому не можна по-
давати яловичину: вона має відношення до знаку Бика 
– а він є таємним другом Щура. Це може образити звірка. 
Краще побалувати себе бараниною, свининою чи страва-
ми з птиці.

Подайте на Новий рік 2020 сирну тарілку

2020-й – це ще й рік Місяця, тому вітаються всі страви 
білого кольору: сири, молочні соуси, йогурти і морозиво. 
Не забувайте і про салати. Це «фішка» і обов'язковий атри-
бут Нового року. Крім класичних варіантів з майонезом, 

поставте на стіл легкі овочеві салати з великою кількістю 
зелені. Подавати їх слід в невеликих мисочках: Щур звик 
їсти потроху.

На столі повинні бути мандарини і солодощі

Постарайтеся, щоб на святковому столі було багато 
домашніх цукерок. У Китаї вони символізують сімейне 
щастя і міцні родинні відносини. Звичні у нас апельси-
ни, мандарини або персики в Піднебесній вважаються 
їстівним втіленням багатства – золотих монет.

Приготуйте смачні домашні коктейлі

Стосовно напоїв, потрібно пам'ятати, що Щур 
«недолюблює» міцний алкоголь, тому має сенс на це свято 
утриматися від його вживання. Краще віддати перевагу 
легким винам, шампанському і оригінальним домашнім 
коктейлям. Також можна приготувати глінтвейн, пунш 
або грог з додаванням ягід і фруктів. І головне: не бійтеся 
експериментувати, не зупиняйте свій вибір на класичних 
рецептах. Якщо в ваших стравах головним інгредієнтом 
стане фантазія, вони обов'язково сподобаються Господарю 
2020 року.

Як прикрасити новорічний стіл 2020

Цього року головне – думки, з якими ви готуєте. Вони 
повинні бути чистими, без агресії і егоїзму. А ще – колір, 
який любить Щур. Скатертину і посуд вибирайте не 
яскраві, а однотонні: білі, сірі, сріблясті і чорні. Стосовно 
вбрання, астрологи рекомендують вибирати одяг кольо-
ру «металік». Ваш святковий образ на Новий рік цілком 
може бути і попелястим, перловим або димчастим. За 
традицією, щоб задобрити символ наступаючого року, 
підготуйте для нього особливі ласощі. Поставте на стіл 
тарілку з крупами, овочами, фруктами і зеленню.

Новий рік 2020: що обов’язково має бути на святковому столі 
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Підтримка фізичного здоров`я для людей з особливими по-
требами організована у спортивно-оздоровчому комплексі 
Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені 
академіка Степана Дем`янчука. Просто зараз діти із вадами 
відвідують заняття, які можуть покращити не тільки за-
гальне самопочуття, але й допомогти отримати необхідні 
навички.

Усі, хто потребує фізичної реабілітації та занять у 
басейні отримують професійну допомогу, яку можуть 
гарантувати викладачі та студенти факультету здоров`я, 
фізичної культури і спорту.

Нагадаємо, що соціальна програма для реабілітації 
людей із особливими потребами реалізується в МЕГУ 
впродовж останнього року.

Програма для реабілітації людей із особливими 
потребам реалізовується в МЕГУ

Чемпіонат м. Рівне з баскетболу серед чоловічих та жіночих 
команд завершився перемогами для збірних Міжнародного 
економіко-гуманітарного університету імені академіка 
Степана Дем`янчука.

Серед дванадцятьох чоловічих команд, збірна нашого 
університету посіла впевнену першу сходинку. Слідом за 
чоловіками, чемпіонками міста з баскетболу стали сту-
дентки МЕГУ в складі жіночої збірної університету!!!

Переможний склад чоловічої команди:
Денис Сотник, Володимир Жартун, Сергій Самчук, 

Іван Мисковець, Вадим Коваль, Дмитро Тимощук,          
Олександр Шепелев, Георгій Зазулевич, Артем Ющик,        
Роман Ішлер, Віталій Лемішка, Віктор Лемішка.

Тренер команди – Денис Сотник.
Склад переможної збірної жіночої команди:
Ярослава Іванюк, Анастасія Кучерьонок, Лілія Дро-

ботюк, Катерина Ткаченко, Лілія Єремейчук, Олександра 
Процікевич.

Тренери команди – Валерій Жартун та Денис Сотник.

Вітаємо студентів Міжнародного економіко-
гуманітарного університету імені академіка 

Степана Дем`янчука!

Чемпіонати з баскетболу завершилися перемогою 
для студентів МЕГУ


