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МЕГУ: 25 років успіху!
Ключове слово в МЕГУ - якість

Основне завдання освітніх закладів – не лише дати студентові знання,
а й виховати особистість, яка зуміла б
реалізувати свої здібності на практиці,
не розгубитися в глобальному інформаційному просторі й насиченому, а
подекуди й жорсткому, інформаційному середовищі. Ось уже протягом
двох з половиною десятиліть у Міжнародному економіко-гуманітарному
університеті імені академіка Степана
Дем’янчука працюють педагоги, які
гарантують високий рівень освіти,
щоб випускники могли дозволити
собі високий рівень життя. Ми прагнемо, щоб у нас працювали не просто кращі викладачі, а — найкращі;
ми хочемо, щоб у студентів були не
просто хороші умови для навчання,
проживання чи проведення дозвілля,
а — найкращі умови і ми хочемо, щоб
наші студенти, наші випускники не
просто закінчували університет і підшуковували собі роботу, а щоб займали
престижні вакансії, впливали на цей
світ і творили нову Україну. Ми виховуємо лідерів!
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.
За двадцять п’ять 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, Фінляндії та інших країн,
чим підтверджує свій статус міжнародного.
Співпраця з європейськими
партнерами дозволяє випускникам
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 вершин самоствердження українства у
сучасному глобалізованому світі.
Ми маємо усі підстави пишатися
своїми випускниками — це надзвичайно цікаві люди. Серед них відомі у
нас та закордоном підприємці, журналісти, науковці, педагоги, викладачі
вищих навчальних закладів. Більше
того, ми вже маємо випускників, які
захистили кандидатські та докторські
дисертації! Тому, студентська родина
МЕГУ — це перший крок у цікаве до-

росле життя, в якому наші студенти
серед перших.
Сьогодні в освітньому просторі
ми займаємо гідне місце. Наш вищий навчальний заклад не тільки
накопичив великий потенціал для
здійснення задуманого й омріяного,
але й впевнено втримується в лідерах
освітнього процесу України, що підтверджують визнання на виставках
освітніх закладів. Наука, самовідданість, самодостатність – ось девіз
працівників МЕГУ.

Тож щиросердечно вітаю професорсько-викладацький та студентський
колектив з 25-річчям університету.
Наснаги, плідних починань, вагомих
звершень у благородній справі
формування майбутньої
національної еліти!
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
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 Прибалтику. За військову доблесть
нагороджений багатьма орденами та
медалями. Демобілізувавшись після
важкого поранення під 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 талановитого
директора Токарівської, Ярунської,
Андріївської середніх шкіл НовоградВолинського та Червоноармійського
районів на Житомирщині. Довгими
ночами Степан Якимович наполегливо навчався та писав кандидатську
дисертацію, яку успішно захистив 1966
року в Московському державному
університеті.
З травня 1966 року творча доля
талановитого вченого 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 доктора педагогічних
наук у Московському державному
університеті.
Працюючи у Рівненському педінституті, Степан Якимович пройшов
щаблі кар’єрного росту від старшого
викладача до доцента, а згодом –
професора та незмінного впродовж
чверть століття декана педагогічного
факультету.
Він автор 27 монографій з проблем
освіти й виховання, 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
«Виховання учнівської молоді на ідеях
миру в навчально-виховному процесі
школи і вузу» та першого 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 впроваджень
були першими в педагогічній та освітянській практиці. Багато з них користувалися та користуються великою
популярністю серед безлічі школярів
і студентства: уроки Миру, залучення
професійних та аматорських спортсменів-старшокласників до проведен-

ня 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 Степана Якимовича Дем’янчука завжди виходили
за межі села, району, міста або ж
республіки. Він підтримував зв’язки з
багатьма науковими центрами, школами. І не тільки підтримував, але й
фахово впливав на їх становлення та
розвиток. Відбувався взаємообмін
ідеями.
Немає такої області в Україні, якої
б не торкнулась його наукова школа,
де б не працювали його послідовники,
учні, однодумці, він працював із визначними вченими, які відомі не лише
в Україні та Європі, а й у світі. Серед
них В. Сластьонін, вчений в галузі
педагогіки, заслужений діяч науки,
доктор педагогічних наук, професор;
В. Бондар - доктор педагогічних наук,
професор, дійсний член Національної
академії педагогічних наук України;
І. Зязюн - директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих
Національної академії педагогічних
наук України, заслужений працівник
Вищої школи УРСР, доктор філософських наук, професор; С. Максименко - доктор психологічних наук,
професор, дійсний академік-секретор
НАПН України; М. Ярмаченко – 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; Вентер Дьордь - доктор педагогічних наук, професор (Угорська
републіка) та багато інших.

МЕГУ - вибір лідерів!
Спецвипуск

Ми переможці на Всеукраїнських
студентських олімпіадах!
За результатами участі студентів
ВЗО у ІІ етапі Всеукраїнських
олімпіад серед недержавних
університетів Міжнародний
економіко-гуманітарний
університет імені академіка Степана Дем’янчука посів перше місце.
У 2016-2017 навчальному
році 30 студентів нашого ВУЗу
представляли альма-матер на 17
олімпіадах та вибороли 3 дипломи. Серед них 1 ІІ ступеня та 2 ІІІ
ступеня.
Загалом у турнірах активно
боролися представники 34 недержавних університетів з усіх
куточків України.
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Золоте досягнення
Черговим золотом за досягнення в освітній сфері нагородили Міжнародний економікогуманітарний університет імені
академіка Степана Дем’янчука на
VIII Міжнародній виставці «Сучасні
заклади освіти-2017».
Цього року золота медаль
університету дісталася у почесній
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 ВЗО.

МЕГУ – освітній бренд, визнаний абітурієнтом!
Хороша освіта у ХХІ столітті – це
обов’язкова вимога та єдина гарантія
гідного життя. Без диплому про
закінчення університету можливості
особи в розвиненому суспільстві дуже
обмежені та не дають можливостей
розкрити потенціал навіть дуже талановитим людям. Саме тому практично
кожен випускник 11 класу замислюється
не тільки над тим, чим бажає займатися в майбутньому, але багато часу
приділяє й вибору гідного навчального
закладу, який допоможе не просто отримати фахові знання, але й реалізувати
потенціал студента.
Серед декількох сотень університетів на теренах країни окремо яскраво
горить зоря Міжнародного економікогуманітарного університету імені академіка Степана Дем`янчука. Вже майже
півстоліття цей заклад готує та випускає
в життя чудових висококваліфікованих
спеціалістів своєї справи, які займають
високі посади у різноманітних сферах
діяльності та гордо кажуть, що вони навчалися саме в МЕГУ. Серед них: депутати Верховної ради України, науковці,
банкіри, політичні діячі, видатні спортсмени, олімпійські чемпіони, журналісти,
педагоги тощо.
Один із перших приватних вищих
навчальних закладів у нашій державі,
Міжнародний економіко-гуманітарний
університет імені академіка Степана
Дем`янчука, дуже швидко зумів створити суттєву матеріально-технічну базу,
налагодити міжнародні зв’язки та заявити про себе на внутрішній та зовнішній
аренах. Яскравим доказом цього стали
результати впливового освітнього ресурсу Вступ. ОСВІТА. UA, який склав рейтинг закладів вищої освіти за кількістю
осіб зарахованих на контракт у 2017 році.
Яка б мова не йшла про освітній заклад,
але основним показником його якості

та надійності є кількість осіб, які вступають до лав його студентської братії. За
цим показником заклад отримав високі
показники та посів 12 місце у рейтингу
серед усіх 392 українських вищих закладів освіти.
Якщо ж говорити виключно про
приватні ВЗО, то в цьому рейтингу МЕГУ імені академіка Степана
Дем`янчука просто немає рівних. До
переліку закладів, що готують майбутніх бакалаврів та магістрів виключно
на контрактній основі включено 130
університетів, серед яких І-ше місце
посідає саме ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені
академіка Степана Дем`янчука».
Цього року на перший курс було
зараховано 1234 особи, що яскраво
свідчить про чудові показники закладу у
сферах забезпечення навчального процесу та організації дозвілля студентів.
Суттєвим позитивним фактором можна
назвати високу увагу усіх викладачів,
доцентів та професорів до кожного студента. Їм забезпечуються усі можливості
для того, щоб реалізуватися у житті та
професійній діяльності ще перебуваючи
на студентській лаві. Відсоток фахового
працевлаштування випускників вишу
дуже високий, що вказує на чималу вагу
диплому, яку вже оцінили роботодавці
у найрізноманітніших сферах. Не варто
забувати й про той факт, що усі студенти
МЕГУ забезпечуються гуртожитком та
можуть не перейматися питанням поселення та проживання. При університеті функціонує спортивно-оздоровчий
комплекс ім. В. Завацького – єдиний
в регіоні із наданням реабілітаційних
послуг для осіб з інвалідністю різного віку, а також найбільший в області
плавальний басейн, який придатний
для проведення спортивних змагань
всеукраїнського рівня.

Комфортні умови дозволяють зосередитися на навчанні й просто отримувати задоволення від процесу студентського життя.
Усі вступники знають, що МЕГУ –
це зона без хабарів, тому навчаються не
за страх, а за совість. І докладені зусилля
приносять свої плоди, оскільки багатьох
студентів агітують приходити на роботу
ще керівники практик в організаціях та
на підприємствах.
Варто зауважити, що рейтинг, складений згідно із показниками Єдиної
державної бази з питань освіти, не
включає іноземних громадян. А в МЕГУ
вступників з-за кордону достатньо багато. Завдяки широким та дружнім партнерським стосункам, далеко за межами
України лунає слава про чудовий рівненський виш, який дозволяє отримати
хороші професійні навички та гарантує
комфортабельні умови перебування
на території чужої країни. Визнання
МЕГУ підтверджені обранням ректора,
професора Дем’янчука А.С. почесним
доктором Краківської Академії імені
А.Ф. Моджевського. Ще минулого року
іноземні громадяни отримали українські
дипломи і розповіли про непересічні переваги навчання у Міжнародному економіко-гуманітарному університеті імені
академіка Степана Дем`янчука. І по широкій дорозі за ними вже крокують нові
студенти, які прагнуть отримати такий
диплом, який дозволить їм знайти високооплачувану роботу та реалізуватися як
професіонал та особистість.
Щороку університет розширює свої
зв’язки та забезпечує студентам широке
поле для навчальної та творчої реалізації. Навчання в МЕГУ – це не просто
декілька сторінок із книги життя, це
повноцінний розділ, який допоможе
подорослішати, знайти свій шлях та
зробити на ньому перші кроки!
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Анатолій Дем'янчук: “Секрет
успіху — наш колектив та наші
випускники”
Черговий ювілей
Міжнародного економікогуманітарного університету
імені академіка Степана
Дем'янчука вже не за
горами. Для історії — одна
мить... Для вищого навчально закладу, який розпочав
з нуля і за цей період став
поважним та авторитетним
університетом — надзвичайно важливий період. У чому секрет
успіху та про подальші плани — розповідає ректор МЕГУ, професор Анатолій Степанович Дем'янчук.
-- Анатолію Степановичу, МЕГУ один із перших вищих приватних навчальних закладів у Західній Україні, пройшов непростий шлях і за 25 років не здавав, а нарощував свої позиції. Як
це вдалося?
-- Насамперед, це заслуга усього колективу університету:
науковців, технічного персоналу і, звичайно, самих студентів.
Бо вони — продукт нашої праці, гарантія успіху. А ще ми
завжди приділяли максимум уваги метеріально-технічному
забезпеченню. Ми чудово розуміємо, що студент, окрім того,
що має отримати якісну і різнопланову підготовку, він ще має
десь жити, добре харчуватися, мати можливість займатися
на дозвіллі улюбленою справою... Наприклад, спортом чи в
естрадному колективі. Мати доступ до інтернету, до сучасної
бібліотеки. І ми це все даємо студентам.
-- Як усе розпочиналося?
-- 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. 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, видане
реєстраційне свідоцтво № 1262Р від 23 листопада 1993 р. Цей
день є датою народження нашого університету. І з перших
днів велика увага приділялася формуванню колективу. Степан
Якимович мав великий авторитет у науковому середовищі
України, тому відповідальні посади у новому вищому навчальному закладі зайняли відомі вчені та організатори навчального процесу. На постійну роботу прийшли: кандидат
фізико-математичних наук, академік Беднарчук Дмитро
Йосипович, який очолив економічний факультет; кандидат
педагогічних наук, доцент Клімов Георгій Іванович, який
очолив педагогічний факультет; кандидат педагогічних
наук, професор Шанюк Володимир Іванович, який очолив
історико-філологічний факультет; доктор біологічних наук,
професор Завацький Віктор Іванович, проректор з науки та
декан факультету здоров’я, фізичної культури і спорту; доктор
фізико-математичних наук, професор Джунь Йосип Володимирович; доктор педагогічних наук, професор Мітюров
Борис Нікіфорович; доктор технічних наук, професор Сідоров
Анатолій Вікторович; кандидат філологічних наук, професор,
проректор з навчальної роботи Яницький Марк Наумович та

багато інших. Вони стали тою опорою, фундаментом, який дав
поштовх розвитку університету.
-- Напевно, непросто на той час було з матеріально-технічною
базою?
-- Стратегічний план розвитку тоді ще інституту (РЕГІ) 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 дев’ятиповерхових
корпуси, а на сьогоднішній день студенти навчаються вже у
шести навчальних корпусах. Ми також здійснили давню мрію
Степана Якимовича, щоб кожен студент був забезпечений
житлом. І сьогодні так і є — студенти МЕГУ на 100 відсотків
забезпечені гуртожитками. Взагалі, наша стратегія розвитку
завжди передбачала, що студентові — все найкраще. Гуртожитки, спортивні майданчики, актові зали та аудиторії. Ми гордимося сьогодні нашим спортивним комплексом із найбільшим
в області плавальним басейном, нашими комп'ютерними
класами з безкоштовним, вільним та бездротовим інтернетом,
зрештою, як і досягненнями наших студентів у спортивних
змаганнях та різного роду науково-прикладних олімпіадах та
конкурсах.
-- МЕГУ — один із перших приватних ВНЗ України, який налагодив тісну співпрацю із зарубіжними вищими навчальними
закладами. Сьогодні цим вже нікого не здивуєш, але тоді це був
прорив...
-За двадцять п’ять років міжнародної діяльності ПВНЗ
«Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені
академіка Степана Дем’янчука» налагодив плідну співпрацю
з багатьма іноземними вищими навчальними закладами,
зокрема Угорщини, Польщі, Чехії, Словаччини, Німеччини,
Росії, Білорусі, Фінляндії, Литви, Іспанії та США. Угоди,
укладені з іноземними університетами-партнерами, передбачають насамперед обмін студентами та викладачами, навчання
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студентів за кордоном, видавництво спільних збірників наукових праць, випуск спільних науково-публіцистичних журналів,
проведення спільних наукових досліджень, організацію та
проведення міжнародних науково-практичних конференцій
та семінарів, виставок та форумів.
З 1999 року МЕГУ співпрацює з вищими навчальними
закладами та науковими установами Угорщини, серед яких
Університет в Ніредьхазі та Університет Прикладних наук імені
Яноша Кодолані.
Слід відмітити результати плідної співпраці з Краківською
Академією імені А.Ф. Моджевського, договір про
співробітництво з якою був укладений у грудні 2000 року.
Спільно з цією академією було проведено 5 міжнародних науково-практичних конференцій, за результатами яких видано
збірники наукових праць професорсько-викладацького складу обох університетів. Упродовж десяти років здійснюється
проходження навчально-виробничої практики на базі обох
вищих навчальних закладів, а також підприємств України та
Польщі. А також активно співпрацюємо з Великопольською
соціально-екноміною вищою школою та Вищою школою
єврорегіональної екноміки імені Альчіде де Гаспері.
Показовою є довготривала продуктивна співпраці нашого університету з Барановицьким державним університетом
(Республіка Білорусь), дружні стосунки з яким передбачають
не лише співпрацю у галузі навчальної та наукової роботи,
а й виховної. Традиційними стали неформальні щорічні
студентські та концертні зустрічі в Рівному та в Барановичах,
які відбуваються в рамках співробітництвами між відділами
виховної роботи обох університетів.
Розширення рамок міжнародного співробітництва є
найвагомішим пріоритетом МЕГУ. І ми продовжуємо рухатися цим напрямком. Так, нещодавно було укладено угоду про
співпрацю з Католицьким університетом Валенсії (Іспанія),
якою передбачено реалізацію нових сучасних освітніх програм
на міжнародному рівні.
-- Анатолію Степановичу, практично щороку в Україні
оголошується таке собі “штормове попередження” про
демографічну кризу і вступні кампанії реально стають все
важчими. Тим не менше, МЕГУ щороку вперто набирає своїх
абітурієнтів. У чому тут секрет? І як вдається на рівні конкурувати з державними вищими навчальними закладами?
-- Вступна кампанія — особливий період для всіх навчальних закладів, і приватних, і державних. І він однаково
для всіх не є простим. Але цей період не виникає на чистому
майданчику, це, на мою думку, певний показник роботи за
весь попередній період, і робота проводиться на основі усіх
попередніх років, всієї історії.
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Сьогодні абітурієнт, разом зі своїми
батьками, дуже прискіпливо обирає
не тільки майбутню спеціальність, але
й вищий навчальний заклад, в якому
може отримати серйозну різнопланову
підготовку. Зараз замало бути суто
механіком, чисто інформатиком. Від
спеціаліста вимагається бути серйозно підготовленим, окрім основної
спеціальності, в галузі юриспруденції,
в галузі управління, в галузі нових
технологій. Тобто, ми робимо акцент
на це. Також добре розуміємо, що для
абітурієнта замало показати рекламний
буклет чи почути стандартний виступ
уповноваженої особи від університету.
Вони та їхні батьки хочуть побачити сам
заклад, його інфрастуктуру, відвідати
бібліотеку, подивитися гуртожитки,
аудиторії, зрештою поспілкуватися зі студентами, які вже навчаються у нас. А тоді
роблять висновки і приймають рішення.
Тому нам приємно, що протягом усіх цих років, коли ми говоримо про демографічну кризу, МЕГУ має свого абітурієнта,
може проводити повноцінний навчальний процес за всіма
ліцензованими напрямками.
-- Тобто, виграєте за рахунок вже раніше напрацьованих
механізмів?
-- Ми проводимо повноцінні кампанії по інформуванню
абітурієнтів про наш навчальний заклад. Зустрічаємося з випускниками шкіл, коледжів. Без цього сьогодні не можна. Але
акцент робимо на своїй матеріально-технічній базі, про що я
сказав вище. І ми не зупиняємося на досягнутому. Зокрема,
нещодавно відкрили надсучасну криміналістичну лабораторію
на юридичному факультеті. У наших гуртках та студіях, не на
папері, а реально охоче зааймаються наші студенти, а потім
виступають на великих сценах. І викладачі щорічно виступають перед студентами, показують свої художні таланти.
Зрештою, МЕГУ став на Рівненщині своєрідною
журналістською Мекою — ви не знайдете в області жодного
ЗМІ, де б не працювали наші випускники, а інколи й цілі
редакції складаються з наших випускників. А це тому, що вже
з першого курсу студенти займаються у нашій радіостудії,
телестудії, дописують у студентську газету. Наша перевага в
тому, що ми не цураємося теорію поєднувати з практикою.
А найкращою рекламою для нашого університету є наші
студенти, їхні перемоги на конкурсах, олімпіадах, у спортивних замаганнях та творчих конкурсах, і особливо, наші випускники, які є працевлаштованими і які серйозно працюють
в різних сферах: директорами банків та спільних підприємств,
працюють за кордоном, працюють в ООН , стають народними
депутатами. Оце наша основна реклама.
-- Анатолію Степановичу, без цього питання ну ніяк не можна:
які плани на майбутнє?
-- Скажу так. Ще однією відмінністю МЕГУ від інших є
те, що ми намагаємося небагато говорити, а багато робити. Я
не люблю щось анонсувати наперед, але обов'язково скажу,
коли це вже стане реальністю. Звісно, у найближчі 20 років
ми будемо робити все, щоб студенту, викладачу та працівнику
нашого університету жилося не просто добре, а дуже добре,
будемо і надалі “підкорювати” Європу та радіти перемогам
наших спортсменів на різноманітних змаганнях. Я не знаю, як
все буде у деталях, але одне можу сказати точно — буде цікаво.
І, користуючись нагодою, хочу подякувати усьому колективу
Міжнародноого економіко-гуманітарного університету імені
академіка Степана Дем'янчука за ці роки, що ми були разом,
за сумлінну працю і просто гарні дружні стосунки. Я це дуже
і дуже ціную.
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Висококваліфікований економіст завжди
знайде собі роботу!
Економічний факультет активно руйнує стереотип про начебто
перенасиченість ринку праці фахівцями економічного
профілю. Підприємці активно шукають нових високофахових економістів, менеджерів, маркетологів, про що
свідчать дані найбільших он-лайн порталів України з
працевлаштування. Наприклад, сайт rabota.ua пропонує
близько 15360 вільних вакансій на посаду менеджера, 400
вільних вакансій за фахом фінансист і т.п. Зусилля професорсько-викладацького складу економічного факультету
спрямовані на підготовку саме сучасних спеціалістів у
галузі економічних наук, які зможуть реалізувати себе у
професії.
На факультеті створена можливість поєднання
навчальної і професійної діяльності студентів. Кожен з
них отримує певний стаж професійної діяльності будучи
студентом, завдяки проведенню цікавих круглих столів з
потенційними роботодавцями, проведенням тематичних
зустрічей, брейн-рингів тощо.

Випускники економічного факультету є власниками і
працюють у великих компаніях чи владних органах, вони
ж в майбутньому активно допомагають працевлаштуватися
студентам.
Факультет у свою чергу, користуючись зацікавленістю
таких підприємців, надає можливість
працювати за фахом найкращим
спеціалістам, які вже закінчили навчання. Одними з таких випускниківвисокопосадовців є: Юрій Вознюк
- народний депутат України, Олексій
Муляренко - голова Рівненської
обласної державної адміністрації, Володимир Пилипчук - голова Рівненської
районної державної адміністрації,
Андрій Бабин - директор департаменту
сервісних продуктів «COMFY», Володимир Дума - кандидат юридичних
наук, Олександр Набочук - начальник
відділу освіти державної районної
адміністрації, Віктор Москвич - голова
кооперативу СВСК «Селянський ліс»,
Петро Мельник - виконавчий директор
«Agricom Group», він же започаткував
конкурс на кращу студентську наукову
роботу з економіки, переможці якої

отримують іменну грошову винагороду та багато інших.
Після закінчення навчання студент може працюють
торгівельним, комерційним, рекламним агентом, мерчендайзером, організатором збуту і постачання, менеджером з найму робочої сили, з продажів, роботи готелів,
менеджером з реклами та PR, product-менеджером, BTLменеджером, кризовим менеджером, менеджером з видачі
кридитів, у сфері грошового посередництва, по роботі з
клієнтами, аналітиком з дослідження ринку та вивчення
суспільної думки, фінансовим менеджером та аналітиком.
Щорічно студенти факультету беруть активну участь
і займають призові місця у Всеукраїнських студентських
олімпіадах та міжнародних конкурсах, зокрема, Ірина
Лазарчук, Софія Ковальчук, Анастасія Міняйло, Дмитро Сидорук, Антоніна Оношко. Такий досвід дозволяє
студентам отримати додаткові майстерності та навички у
своїй майбутній професійній діяльності.
На факультеті викладає лекційний матеріал відомий
професор Єжи Баб’як - доктор економічних наук, професор Великопольської соціально-екномічної школи.
Завдяки різним аспектам наполегливої роботи
викладачів факультету випускники успішно працевлаштовуються, плідно працюють, професійно зростають та
стають справжніми фахівцями своєї справи.

Факультет здоров’я, фізичної
культури та спорту
Спецвипуск
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«Здорові, а значить щасливі»
«В здоровому тілі - здоровий
дух» - крилатий латинський вислів,
який є гаслом факультету здоров’я,
фізичної культури і спорту.
Найкраща в регіоні матеріальнотехнічна база, високий рівень професорсько - викладацького складу, впровадження нових
форм і сучасних технологій професійної підготовки
забезпечує високий рівень професійної компетентності
випускників, що дозволяє їм успішно працевлаштуватися
і бути конкурентно спроможними на ринку праці.
Навчальні заняття зі спортивно-оздоровчих дисциплін
проводяться на базі найкрощого спортивно-оздоровчого
комплексу імені В.І. Завацького , в якому функціонує
плавальний басейн із 6-ма 25-метровими доріжками,
ігровий спортивний зал, гімнастичний зал, сучасний
фітнес зал, спортивний майданчик із синтетичним покриттям, тренажерний майданчик та кабінет фізичної
реабілітації.
У процесі професійної підготовки майбутніх фахівців
фізичної реабілітації, фізичної терапії та ерготерапії
враховуються запити суспільства, досвід найкращих
вітчизняних фахівців та закордону. Враховуються
європейські стандарти фізичної реабілітації, дотримання міжнародних протоколів у проведенні обстеження,
оцінки потреб і можливостей пацієнта, визначенні рухових порушень та реабілітаційних цілей, здійснюється
орієнтація на цілісний підхід у розумінні здоров’я людини, як поєднання фізичного, психічного та та соціального
благополуччя, базованого на загальголюдських цінностях.
Завдяку серйозній матеріально-технічній базі
студентів готують не лише за обраними спеціальностями,
а і до дорослого життя, виховуючи в них силу, мужність,
вміння перемагати та долати перешкоди, досягати цілей. Саме ці критерії допомагають майбутнім
професійним спортсменам, фітнес-тренерам, викладачам, реабілітологам знайти роботу, місце в житті і дорогу
самовдосконалення. Молоді люди розвивають не лише
тіло та фізичні здібності, а й інтелект, щирість душі.
Наші студенти впродовж 25 років, виборюють перші
місця на спартакіадах серед ВЗО III-IV рівня акредитації
Рівненської області, на Всеукраїнських і Всесвітніх
універсіадах з різних видів спорту, чемпіонатах світу
і Європи, а також Олімпійських, Паралімпійських та
Дефлімпійських іграх.
Серед них призерка Олімпійських ігор - Анна Рижикова, учасники Олімпійських ігор - Дмитро Назаренко,

Олег Омельчук, Ольга Полюк, Петро Крук, Ольга Котовська, Петро Коток, Вадим Слободенюк, Катерина
Дікіджі, Наталія Прищепа, Сергій Ліщук, Світлана Станко. Чемпіони, призери та учасники Паралімпійських ігор
- Ігор Косенко, Ярина Матло, Олександр Косінов, Ірина
Гусєва, Олександр Помінов, Людмила Логацька, Микола
Синюк. Призери та учасники Дефлімпійських ігор - Василь Ажнюк, Сергій Фролов, Олена Шепелюк та інші.
Факультет активно співпрацює із заслуженими
тренерами України, дитячих юнацьких шкіл, комунальним закладом фізичної культури і спорту «Інваспорт».
Студенти мали честь слухати лекції докторів наук,
академіків В.І. Завацького, В.М. Платонова, О.С. Куца,
М.В. Дутчака, Р.З. Поташнюк.
Визначною подією в університеті є проведення
щорічного Всеукраїнського турніру з волейболу серед
дівчат-школярок, присвяченого меморіалу академіка Степана Дем’янчука. А також щорічно увінчується пам’ять
організатора факультету, доктора біологічних наук, професора Віктора Завацького туріром з легкої атлетики,
ініціатором якого є кандидат педагогічних наук, доцент
Микола Кукалець.
Студенти мають змогу реалізовувати себе в суспільно
корисній діяльності, у навчально-виховних, навчальнореабілітаційних та спортивних організаціях і установах.
Найкраще професійні навички і вміння формуються у
процесі залучення студентів до волонтерської діяльності
у закладах освіти, охорони здоров’я, Центрі інвалідного
спорту, навчально-реабілітаційних заходів серед дітей з
особливими потребами.
Факультетом реалізується співпраця з Міжнародним
реабілітаційним центром для осіб із синдромом аутизму
(Іспанія). Окрім великих досягнень у спорті, гордістю
факультету є участь студентів у реалізації волонтерської
програми з фізичної реабілітації дітей з обмеженими
можливостями та людей з інвалідністю під керівництвом
доцента Вадима Коваля, яка здійснюється на базі спортивно-оздоровчого комплексу університету.
Наші випусники працюють використовуючи набуті
теоретико-прикладні знання із рухової активності
для профілактики порушень, корекції і відновлення
фізичного стану і фізичного розвитку; позбавлення від
шкідливих звичок, впровадження здорового способу життя, зміцнення здоров’я, підвищення розумової і фізичної
працездатності.
Починаючи з себе, вони вчаться дарувати
найголовніше - здоров’я, а цим варто пишатися.
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Історико-філологічний факультет
Спецвипуск

Осередок філології та історичної науки
У вересні 1997 року почав свою
діяльність новий структурний підрозділ
Міжнародного економіко-гуманітарного
університету імені академіка Степана
Дем’янчука – історико-філологічний
факультет. Він став ядром філології та історичної науки.
Сьогодні тут навчається понад 500 студентів за бакалаврськими та магістерськими програмами. Професорсько-викладацький колектив факультету пишається
високими професіоналами, адже тут працюють відомі в
Україні мовознавці, історики. Студенти добре обізнані із
підручниками та посібниками, авторами яких є викладачі
історико-філологічного факультету.
Майбутні філологи опановують три європейські
мови: англійську, німецьку, польську за сучасними
технологіями. Студенти використовують підручники,
видані у країнах-носіях мови: Longman,
OxfordUniversityPress, Express Publishing,
CambridgeUniversityPress, Hueber,
Langenscheidt, Cornelius, Juwenta. На
історико-філологічному факультеті є
просторі аудиторії та фонолабораторії,
кабінет навчання польської мови.
Студенти-історики проводять
археологічні розкопки, знайдені речові
джерела передають як експонати до
місцевих музеїв.
Міністерство освіти і науки України
довірило університету та надало
можливість на базі факультету проводити
атестацію та видавати сертифікати щодо
вільного володіння українською мовою
осіб, що претендують на державну службу.
Спудеї мають змогу зустрічатися зі
знаними науковцями, письменниками,
журналістами, політичними діячами,
відомими педагогами. На цих заходах можна не тільки послухати інформацію про нові твори, а й долучитися до секретів поетичної, прозової, перекладацької творчості
майстрів пера, поспілкуватися з ними, отримати відповіді на
запитання. Також факультет тісно й злагоджено співпрацює
з Рівненською міською організацією «Просвіта». Студенти
факультету активно приєднуються до наукової діяльності,
вдосконалюють свої здібності у лінгвістиці, літературознавстві,
лінгводидактиці, історії, методиках української та зарубіжної
літератури тощо. Філологи неодноразово брали участь у
всеукраїнських, міжнародних і міжвузівських наукових
конференціях, семінарах, олімпіадах, конкурсах і виборювали
призові місця. Результати їхньої творчо-пошукової діяльності
– публікації у фахових виданнях та видавництвах України,
перемоги і призові місця на конкурсах наукових робіт, висока
оцінка науковців лабораторій Науково-дослідного інституту
педагогіки Академії педагогічних наук України, апробація у
базових школах м. Рівне. Наталія Хомич, Надія Борисовець
– переможці конкурсу на кращу наукову роботу з методики
викладання української літератури, Юлія Сьомак, Діана
Медьєші, Маргарита Шкабаріна, Ірина Ткачук – переможці
Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. П. Яцика, Наталія Мельничук – призер Всеукраїнської олімпіади з
української мови. Багато випускників факультету пов'язали
свою долю з рідним університетом, стали викладачами
історико-філологічного факультету.
Про високий рівень фахових знань свідчить успішне
працевлаштування випускників. Найбільшою гордістю
факультету є Ірина Степанюк – прес-секретар проректора з

наукової роботи Кременецького педагогічного інституту імені
Тараса Шевченка, Ірина Федорович – власний кореспондент
газети «Європа-Експрес» у Берліні. Успішно торують стежку
своєї професійної майстерності Наталя Хомич, Оксана Комашко, Ірина Опанасюк, Оксана Шолудько, які працюють
учителями у загальноосвітніх школах Рівненщини та Волині,
Сергій Саванчук – директор ЗОШ №1 (с. Любиковичі,
Сарненський р-н.), Наталія Лацик – літературно-технічний
редактор поліграфічного центру м.Тернопіль, Наталія Мартинюк – заступник директора Здолбунівського професійного
ліцею залізничного транспорту, Ольга Міхньов – керівник
відділу інформаційних програм, випусковий редактор, ведуча програми «Новини сусіда» на телеканалі «Рівне 1», у
2014 р. створила новий проект – «Новини Рівного. День»,
Андрій Левдер – завідувач кафедри історії Міжнародного
економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука.
На історико-філологічному факультеті створено всі умови
для змістовного відпочинку студентів. Традиційними стали
творчі конкурси «Філологиня факультету», « Джентельмен
факультету», предметні вікторини, брейн-ринги, літературні
читання, святкові дискотеки.
Починаючи з 1997 року і до сьогоднішнього дня, факультет
рішуче піднімається до вершин досконалості, впевнено крокує
в напрямі європейського освітянського простору, зберігає і
примножує здобутки вітчизняної освіти і культури.
Тут формують не тільки особистість, а й зразкового
громадянина, який прагне до високих морально-етичних
орієнтирів, естетичних смаків.

Факультет кібернетики
Спецвипуск
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Кібернетика – універсальність і
могутність сучасного світу!
Прийнято вважати, що
к і б е р н е т и к а - ц е н ау к а п р о
управління та передачу інформації
в різних системах, будь-то машини, живі організми або суспільство. Кібернетика
розробляє загальні принципи створення систем
управління і систем для автоматизації розумової праці.
Факультет кібернетики успішно готує фахівців,
які працюють у галузі сучасних комп’ютеризованих
освітніх технологій, а також інженерів з розробки та
тестування програмного забезпечення.

Зокрема, випускники факультету працюють розробниками програмного забезпечення, менеджерами проектiв, адмiнiстраторами iнформацiйних,
комп’ютерних та комп’ютеризованих систем i мереж
у державних та приватних наукових, освітніх, виробничих, банкiвських установах i фiрмах в Українi та за
кордоном.
За ініціативи та сприяння доктора фізикоматематичних наук, професора Й.В. Джуня було
піписано угоду про наукове співробітництво між
Миколаївською астрономічною обсерваторією і Малою
академією наук, згідно з якою наукові результати спостережень проф. Й.В. Джуня будуть передаватись у
Всеукраїнський центр моніторингу КО і NASA (США).
Нова станція буде підключена до Світового банку даних спостереження за космічними об’єктами.
На факультеті кібернетики функціонує науковопрактична група з інформатики та інженерії програмного забезпечення на базі кафедри інформаційних
систем та обчислювальних методів для бакалаврів
та магістрів.Студенська науково-практична група
займається науково-дослідною та прикладною роботою
у позанавчальний час ,створена на підставі спільності
наукових інтересів.
Студенти старших курсів можуть працювати без
відриву від навчання, працюють над виконанням курсових та дипломних робіт, результати яких впроваджуються в експлуатацію самими молодими науковцями,
або ж стають початком їх наступної роботи. Разом з на-

уково-методичними працями науковий доробок кафедр
перевищує 600 публікацій. Високий рівень наукових
результатів грунтується на тісній співпраці з Київським
Національним університетом ім. Т.Г.Шевченка,
Інститутом математики НАНУ, Інститутом кібернетики
НАНУ імені В.М. Глушкова та провідними фірмами
нашого регіону «TeleTrade», «SoftServe», «InterDesign»,
«SMOKOKO», «Агенство інтернет-технологій», «КТС»,
«Контур Плюс» та ін.
Студенти-кібернетики неодноразово ставали переможцями і призерами Всеукраїнських студентських
олімпіад з програмування, системного
програмування та інформатики. Крім
Всеукраїнських олімпіад окремі студенти
факультету кібернетики брали участь в
Міжнародних чемпіонатах. Так, Грисюк А. став регіональним фіналістом в
номінації «Mobile Development», а Шеремета О – в номінації «Розробка ігор»
Міжнародного чемпіонату комп’ютерних
талантів «Золотий байт», 2016 рік.
Факультет кібернетики постійно
співпрацює з представниками провідних
ІТ-компаній, таких як «SoftServe»,
«SoftGroup», «Honeycombsoft», «Viva»,
«QATestLab» та інших. Студенти факультету реалізують себе в професійній
сфері, працюючи в аутсорсингових міжнародних компаніях. Так,
без відриву від навчання Бренчук Н.
працює в малайзійський компанії, що
займається web-розробкою, Яворський
Д. – в дизайн-студії «Viva» – back-endпрограмістом, Шеремета О. брав участь в розробці
мобільного додатку у міжнародної компанії Selecto.
Факульт кібернетики уклав договір про співпрацю
з провідною в галузі тестування програмного забезпечення компанією QATestLab. Компанія надала
можливість студентам отримувати теоретичні знання
та практичні навички з тестування програмного забезпечення за допомогою онлайн-платформи Web100
Platform, використовувати баг-трекінгову систему
Mantis, сервіс для створення тест-дизайну TestLink.
Вже в 2017-2018 навчальному році студенти отримали
від компанії QATestLab сертифікати, які засвідчують
успішне проходження курсу «Software testing for
Universities».
Про успішність українських фахівців в сфері
інформаційних технологій свідчать престижні
міжнародні рейтинги. Так, станом на 2017 рік в загальному рейтингу ресурсу HackerRank Україна посідає
11 місце серед всіх країн світу, в рейтингу серед математично сильних програмістів – 4 місце, а в рейтингу
по ІТ-безпеці – 1 місце. В спортивному програмуванні
Україна посідає 5 місце в світі (за даними рейтингу
TopCoder).
Факультет кібернетики безпосередньо причетний до високого статусу нашої держави в сфері ІТ.
Адже протягом своєї діяльності факультет підготував
більше 1500 висококваліфікованих фахівців в галузі
інформаційно-комунікаційних технологій.
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Факультет журналістики
Спецвипуск

У майстерні слова
Для того,
щоб суспільство
було справді
високорозвиненим, люди
повинні мати
постійний та
стабільний доступ до точної, а головне - правдивої
інформації. Для цього будь-яка країна
потребує справжніх професіоналів
у сфері мас-медіа. Робота дає
журналістам можливість творити,
спілкуватися з цікавими людьми,
дізнаватися про події першими, бути
корисними суспільству, формувати
громадську думку. У сучасному світі
журналістика стрімко та динамічно
розвивається разом із технологічними
новинками.
На факультеті навчання максимально пристосоване до потреб сучасних українських мас-медiа, i студенти,
починаючи з другого курсу, вiдточують
свою майстернiсть як кореспонденти, телеведучі, працівники в сфері
реклами та зв’язків з громадськістю,
PR-менеджерами, журналістами,
фотомитцями, телевізійниками,
радійниками, прес-секретарями,
копірайтерами, спічрайтерами,екаунтменеджерами.
На базі факультету було започатковано Асамблею лауреатів
Національної премії імені Тараса
Шевченка.
Тривалий час студенти практикуються у провідних засобах масової
iнформацiї України: всеукраїнських
газетах «День», «Дзеркало тижня», «Експрес», провідних телерадіокомпанія (Інтер, 1+1, СТБ. Новий канал, Україна, ICTV, 112, 5 канал,
Люкс, ZIK, Радіо «Максимум»).
Із навчальною метою та для проведення університетських пресконференцій на факультеті працює
студентське інформаційне агентство, де з перших днiв навчання
спудеї набувають практичних навиків
журналістської майстерності.
У студентському інформаційному
агенстві факультету журналістики
прес-конференції з відомими в Україні
та світі особистостями, зокрема: Н.
Сумською, Б. Бенюком, В. Пензеником, А. Гриценком, С. Тарута, митрополитом Ілларіоном, Пікардійською
терціїю,Є. Собололєвим, В.
Пилип’юком, В. Лизанчуком, П.
Перебийнісом, Р. Сергієнком, М.
Батогом, В. Мостовим, Я. Гояном, М.
Лубківським, І. Лубченком, С. Сапеляком, М. Отковичем, успішними
журналістами, спортсменами, науковцями, письменниками, політиками

міжнародного рівня.
На факультеті
виходить навчальна газета «Сьомий
поверх», випускаючи яку, майбутні
журналісти на
практиці застосовують здобуті
в аудиторіях
теоретичні знання. До їх послуг
також навчальні
теле- і радіостудії,
комп’ютерний клас,
сучасні лабораторії
фотожурналістики.
Упродовж навчального року
заняття проводять провідні
вчені, визнані авторитети в галузі
журналістикознавства з Києва, Львова, інших науково-культурних центрів
України. Студенти мають можливість
слухати лекції Лауреатів національної
премії імені Тараса Шевченка, заслужених журналістів України.
За роки iснування факультету його
закiнчили понад 400 спецiалiстiв,
якi працюють в Українi та за її межами. Серед них ті, хто отримали
рiзноманiтні нагороди, стали заслуженими журналiстами України,
заслуженими працiвниками культури
України, редакторами поважних видань, керiвниками телерадiокомпанiй,
директорами видавництв. Деякі
працюють у провідних мас-медіа
України: Анна Махно – власний
кореспондент телеканалу «1+1» у
Рівненській області; Олександра Козакова – журналіст телеканалу «Інтер»,
Дмитро Поворознюк – кореспондент
та коментатор спортивного департаменту групи каналів «1+1», «2+2»,
Сергій Ющишин – президент Rivne
Running Clab, співзасновник «Центру

підтримки журналістів», консультант
UNICEF зі Спорту заради розвитку,
Леся Ткач – асоційований вчений
Словацького інституту стратегічних
досліджень, Тарас Дудей – журналіст
Радіо «Максимум», Катерина Ярова,
Владислава Стецюк, Ірина Мороз
– журналісти телеканалу «Сфера
ТВ», Анна Яцук, Вікторія Петренко
– журналісти телеканалу «Рівне-1»,
Ілона Радзівіл – журналіст радіо
«Трек», Олександр Курсик – директор
ТРК «Ритм», власник інформаційного
сайту ЧаРівнеюінфо, депутат
Рівненської міської ради.
Студенти факультету щорічно
займають призові місця на
Всеукраїнських олімпіадах із
журналістики та реклами і зв’язків з
громадськістю.
Плідна праця та жага до самовдосконалення – ось ті риси, які плекають в собі усі студенти-журналісти.
Майбутнє інформаційного простору України залежить від професіоналів
у сфері журналістики. І саме
професіоналів, готових до будь-яких
викликів роботи в глобалізованому
медіа-середовищі.

Інститут педагогічної освіти
Спецвипуск
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Вибір на користь підростаючого покоління
Відповідальність за розвиток
молоді несуть не лише їхні батьки.
Вона лягає і на плечі вихователя в
дитячому садку, вчителя в школі,
викладача в університеті. Завдання
цих людей полягає у тому, щоб навчити дитину базовим знанням, які допоможуть їй у
майбутньому.
Професію педагога обирають люди, здатні ділитися
своїм досвідом. З 2004 року в Міжнародному економікогуманітарному університеті імені академіка Степана
Дем’янчука функціонує Інститут педагогічної освіти, до
якого входить 2 факультети: педагогічний та природничогеографічний.
Педагогічний факультет є ровесником університету.
Підготовка спеціалістів здійснюється за фахом
дошкільної, початкової та шкільної освіти.
Для якісного забезпечення освітнього процесу, професорсько-викладацьким складом кафедр факультету
розроблено методологію та запропоновано механізм
створення інтерактивних методичних комплексів навчальних дисциплін, який згідно із сучасними вимогами
подається студенту в електронному вигляді. Завдяки
цьому студент має можливість отримати повний пакет
необхідної навчально-методичної літератури до курсу з
доступом в окремому комп'ютерному класі, внутрішній
комп'ютерній
мережі або через систему Internet. Це
дозволяє підвищувати рівень самостійного опанування
студентами навчальних дисциплін, що, погодьтеся, є немаловажливим.

Факультет тісно працює з місцевим самоврядуванням.
Під керівництвом професора О. Яницької часто проводяться соціологічні дослідження на різну актуальну
тематику для міста.
На факультеті щорічно проводиться єдиний в Україні
навчально-виховний захід - Учнівські читання «Я голосую за МИР». Проведення якого ініційовано засновником університету Степаном Якимовичем Дем’янчуком,
до яких запрошуються учні зі шкіл різних областей
України.
Плідно працює робота наукової лабораторії «Виховання учнівської та студентської молоді на ідеях
миру в навчально-виховному процесі школи і вузу» під
керівництвом ректора університету Анатолія Дем'янчука.
Гордістю факультету є його випускники, які зробили помітний внесок у розвиток педагогічної та
психологічної науки, а це - кандидати психологічних та
педагогічних наук, заслужені працівники освіти України,
вчителі-року.
Підготовка майбутніх науковців починається ще із

студентських років. Щорічно проводяться студентські олімпіади,
к о н к у р с и н а у к о в и х р о б і т,
переможці яких беруть участь у
всеукраїнських фахових олімпіадах
та конкурсах з педагогіки,
початкової освіти, психології, стають їхніми призерами.
Природничо-географічний факультет - це осередок географічної
науки й освіти, діяльність якого спрямована не тільки

на виконання важливого соціального замовлення підготовку фахівців відповідного профілю, але й покликана реалізувати важливу просвітницьку місію в регіоні.
На факультеті функціонує унікальний зоологічний
музей створений кандидатом педагогічних наук, доцентом Р. Шикулою. Експонати музею є особливими, про це
свідчать постійні всеукраїнські та регіональні екскурсії.
Також плідно працює геологічний навчальний музей, його експонати безпосередньо використовуються
студентами у навчальному процесі та для проведення спеціалізованих й міждисциплінарних наукових
досліджень.
Факультет тісно співпрацює з базами для навчально
і проведення практичних занять із національними парками Карпатського регіону, заповідними територіями
Рівненщини, Львівщини та Волині, Рівненським зоопарком, аерометеорологічною станцією міста Рівного,
спелеологічними об'єктами Тернопільщини, місцями
розробок корисних копалин. Студенти-туризмознавці
проходять практику на підприємствах туристичної
індустрії, готелях, ресторанах, санаторно-курортних
закладах.
Актуальним напрямом роботи факультету є участь у
розв'язанні важливих регіональних проблем соціальноекономічного розвитку. Зокрема, науковці факультету
тісно співпрацюють із органами місцевого самоврядування з розробки рекомендацій щодо використання
географічних підходів до регіональної політики та
туристичної індустрії.
Викладачі та студенти неодноразово ставали переможцями всеукраїнських чемпіонатів зі спортивного
туризму, вони беруть участь у спортивних туристських
походах у Карпатах та Криму, а також за кордоном - на
Кавказі, Альпах, Приполярному Уралі, Скандинавії.
Факультет пишається не лише студентами, але й
випускниками, які зараз працюють за спеціальностями,
а також тими хто досяг високого рівня і своїй
професійній діяльності.
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Юридичний факультет
Спецвипуск

«Нікого не можна навчити, можна
тільки навчитися»
Найбільше
досягнення фак у л ьт е т у — ц е
те, що всі наші
випускники
працюють за спеціальністю в різних
галузях юридичної практики. Починаючи з Національної поліції, у
виконавчій службі, помічниками
адвокатів, суддів. Серед наших
випускників є народні депутати і
керівники різних рівнів, районної
державної адміністрації тощо. Головний наш здобуток – студенти, що
знаходять собі роботу.

Юридична галузь дуже динамічна.
Кожен рік майже на третину
оновлюється законодавство. Це
означає, що потрібно багато працювати над собою і своїми знаннями.
Тому найбільша і найцінніша риса
будь-якого студента, який хоче стати
юристом — це прагнення до самовдосконалення. Але для того, щоб здобути фах, у нас на факультеті створені
всі умови. Сьогодні професорськовикладацький склад, матеріальнотехнічна база та навчально-методичне забезпечення в сумі працює
на те, що студент при бажанні може
здобути омріяну спеціальність.
Найкраще засвоєння навичок — це безсумнівно, практика, практичні платформи працюють на факультеті потужно, а
це з судовою адміністрацією,
управлінням юстиції і підрозділом
виконавчої служби, Рівненськими
райдержадміністрацією та районною
радою — це базові установи.
Ю р и д и ч н и й ф а к у л ьт е т т і с н о
співпрацює із Луцьким національним

університетом,
Університетом
ім. Івана Франка,
Академією внутрішніх
справ міста Києва,
Університетом
Ярослава Мудрого, Національним
педагогічним
університетом
ім.
Драгоманова та іншими. Ця
співпраця йде в
формі публікації наукових праць, участі
у конференціях, науково-практичних заходах, дає можливість
вдосконалюватися нашим викладачам.
Студенти юридичного факультету долучаються до суспільно корисної,
виховної, волонтерської
діяльності. Студенти працюють
консультантами на виборчих
дільницях, спостерігачами або
членами комісій.
На факультеті здійснює роботу «Юридична клініка», де
можна отримати будь-кому,
будь-які консультації з юридичних питань.
У спеціально обладнаних лабораторіях майбутні
юристи опановують мистецтво
криміналістичних досліджень та
вдосконалюють навички проведення слідчих дій. Криміналістична
лабораторія - це навчальний клас,
обладнаний спеціальними засобами та комп’ютерною технікою, що
дає можливість здійснювати, наприклад, техніко-криміналістичне
дослідження документів,
почеркознавчі дослідження,
ідентифікацію особи за ознаками зовнішності (робота із програмою «Фоторобот»), проводити
дактилоскопічні дослідження та
оволодівати навичками судової відеота фотозйомки. Інша лабораторія
обладнана таким чином, що дозволяє
проводити практичні заняття
з криміналістичних експертиз та
оволодіння тактикою слідчих дій.
При цьому між лабораторіями є
відеозв’язок, отож студенти, які знаходяться в навчальному класі, можуть
спостерігати та аналізувати дії своїх
одногрупників, які, наприклад, проводять первинний огляд місця події.
На юридичному факультеті МЕГУ
діє «зала правосуддя». Облаштована в одній із аудиторій вона практично повністю відображає судову

залу із усіма необхідними атрибутами: місцями для судді та його
помічників, для учасників процесу,
публіки тощо.
Для майбутніх та працюючих
правників, юристів, адвокатів
функціонує сертифікована програма
«Адвокатські студії»
У всіх випускників є рівні шанси у реалізації своїх амбіцій, проте
все залежить лише від їхніх старань та здібностей. Професорський склад юридичного факуль тету Міжнародного економікогуманітарного університету імені
академіка Степана Дем’янчука
всіма силами забезпечує своїх
студентів необхідними знаннями та
професійними якостями, але завжди
слід пам’ятати, що успіх у будь-якій
галузі залежить лише від фахівця,
що обрав цей шлях. Не дивлячись на
велику кількість випускників юридичних вузів, на ринку праці існує
дефіцит кадрів, які б дійсно були
спроможні розвивати нашу країну
в правильному напрямку. Той, хто
працюватиме над собою, удосконалюватиме себе та свої знання,
неодмінно знайде свою професійну
стежку у житті.

Факультет європейської освіти
Спецвипуск

13

Європейський диплом – перший крок до
успішного майбутнього!
Міжнародний економікогуманітарний університет імені
академіка Степана Дем’янчука з
перших днів функціонування своїм
пріоритетним видом діяльності вважає налагодження
тісних міжнародних зв’язків з навчальними закладами
та науковими установами Європи.
Розвиток міжнародних зв'язків і співробітництва
МЕГУ із європейськими партнерами здійснюється
у контексті інтеграції вітчизняної освіти до
європейського освітнього простору та реалізації положень Болонської декларації.
Його головні напрями: вивчення та використання
міжнародного досвіду підготовки фахівців, організація
та реалізація спільних міжнародних науково-дослідних
проектів, гуманітарно-культурне співробітництво,
підготовка фахівців для зарубіжних країн. Сьогодні
університет здійснює співробітництво з більш ніж
тридцятьма європейськими партнерами.
Упровадження інновацій у міжнародній співпраці
призвело до започаткування у 2004 р. унікального для
українського освітнього простору проекту з підготовки
фахівців за програмами Університету Прикладних
Наук імені Яноша Кодолані. Успішні результати проекту та позитивний досвід співпраці сприяли впровадженню спільних освітніх програм з польськими
закладами вищої освіти: Краківською Академією
імені А. Ф. Моджевського (з 2011 р.), Великопольською Вищою Соціально-Економічною Школою в
Срьодє Великопольській (з 2011 р.), Вищою Школою
Єврорегіональної Економіки імені Альчіде де Гаспері (з
2014 р.) та Університетом суспільно-природничих наук
імені Віцента Поля в м. Любліні (з 2017 р.).
М и п е р ш и м и в Ук р а ї н і о т р и м а л и л і ц е н з і ю
Міністерства освіти і науки України на дозвіл навчання
за спільними європейськими програмами.
Навчання на факультеті складне, але знайдені з нашими партнерами оптимальні шляхи його реалізації.
За умови успішного закінчення випускник отримує
європейський диплом та додаток «diploma supplement».
У результаті співробітництва з європейськими
ВНЗ, диплом, визнаний у країнах Європейського
Союзу разом із англомовним додатком «diploma
supplement», отримали вже близько 610 випускників
факультету європейської освіти. Наявність такого
диплома відкриває перед молодим фахівцем широкий спектр можливостей: продовження навчання
за магістерськими програмами у вітчизняних та
європейських ЗВО, успішне працевлаштування в
Україні та за кордоном.
Популярність спільних освітніх програм серед
української молоді з кожним роком зростає.
Цьому сприяє європейська система організації
навчального процесу, спрямована на конкретне
поєднання теоретичних знань з практичними навичками. Для українських студентів створені всі умови
для навчання. Графік навчального процесу факультету європейської освіти передбачає щорічні поїздки
студентів у ЗВО-партнери терміном від 1 тижня до
5 місяців. Під час таких виїздів студенти відвідують
лекційні, практичні та лабораторні заняття, здають
заліково-екзаменаційні сесії та державні іспити.
Свої професійні знання студенти вдосконалюють
під час практики. З цією метою використовуються

бази практик партнерів: всесвітньо відомі курорти,
приватні й державні клініки, дошкільні та шкільні
освітні заклади, редакції газет та радіо- і телестудії, а
також різнопланові підприємства і банківські установи.
Цікаві навчальні екскурсії на різні виробництва,
підприємства туристичної сфери та творчі студії дають
українським студентам та викладачам можливість вивчити та оцінити європейський досвід організації праці.
Сьогодні можна із впевненістю констатувати, що
європейські програми підготовки фахівців мають
неабияку популярність серед української молоді.

Студенти факультету європейської освіти активно
використовують можливості, які дає європейським
студентам програма «Еразмус +». Перш за все, це програма обміну, яка передбачає семестрове стажування
кандидатів у європейських ЗВО. Успішне навчання,
знання англійської мови та бажання пізнавати світ – це
основні критерії відбору.
Студенти спільних освітніх програм навчалися у
ЗВО Бельгії, Іспанії, Польщі, Угорщини, але студенти
більше надають перевагу проходженню літніх практик,
які теж організовуються за програмою «Еразмус +». У
2017 році популярними країнами серед практикантів
стали Іспанія і Туреччина. Студенти отримали неабиякий досвід професійної роботи, ознайомилися з
іншими культурами, вдосконалили знання іноземних
мов, знайшли нових друзів.
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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 КВК 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.

Ансамбль народної пісні і
танцю «Зорецвіт»
Ансамбль народної пісні і танцю «Зорецвіт» є переможцем IV
Всеукраїнського фестивалю-конкурсу дитячої та юнацької хореографії
«ПАДІЮН-ЄВРО-ДАНС», лауреат
міжнародних конкурсів та фестивалів.
Популяризує українську народну
пісню, постійно бере участь у багатьох заходах нашого університету
та загальноміських святах. Неодноразово ансамбль нагороджувався
грамотами та дипломами обласного
управління культури, управління
культури міської ради та обласної
ради федерації профспілок.

Шоу-балет «Inside»
Вихованці шоу-балету «Inside»
неодноразово були призерами та
переможцями різноманітних
всеукраїнських конкурсів та змагань
зі сучасної хореографії, зокрема,
переможці міського хореографічного
конкурсу «Битва міста». Студенти
ансамблю є учасниками телевізійного
проекту «МАЙDAH’S-2».

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 новоствореного 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 Бориса Шведа. У 2002-2003 роках спільно з РДТРК
у етнографічному музеї у м. Сарни
відзнято фільм за комедією Є. Кравченка «Сватання». У 2002-2003 роках
відзнято ще два фільми. У цьому ж році
театру присвоєно звання народного.
Народний студентський театр «Бриз»
є переможцем і володарем Гран-прі
на Всеукраїнському «Театральному
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 народному театру «Бриз» присвоєно ім’я
Богдана Денисюка. На сьогодні репертуар театру нараховує близько 24
вистави. Акторами театру є студенти
усіх факультетів.

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.
Функціонують спеціальні технічнообаднані кабінети-лабораторії для
осіб з інвалідністю.
МЕГУ – один із небагатьох навчальних закладів України, що може
похвалитися таким комплексом.

МЕГУ - це більше ніж
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Студентська каплиця МЕГУ
Перша у Рівному студентська каплиця-церква архідиякона Степана відкрилася
на території Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені
академіка С. Дем’янчука 13 листопада 2012 року. Назвали студентську каплицю-церкву на честь засновника МЕГУ – Степана Якимовича Дем’янчука.
Ректор МЕГУ Анатолій Степанович впродовж останніх трьох років жертвуДем’янчук розповів, що ідея будувати вали кошти на будівництво каплички.
студентську каплицю у нього виникла Взагалі, ідея будівництва святині полягапісля того, як одного разу у період сесії ла в тому, щоб студенти самі виконували
він помітив, що студенти хрестяться будівельні роботи та власними руками
перед входом у навчальний заклад. Було долучалися до її створення. Місце під її
це 4 роки тому.
зведення обирали 2 роки. У результаті,
– Ми провели опитування се- зупинилися на першому варіанті - біля
ред студентів, як вони ставляться головного корпусу МЕГУ. Відтак, 15
до будівництва такої каплиці, їм ця листопада 2010 року було закладено перпропозиція сподобалася, – зазначив ший камінь під створення майбутньої
Анатолій Дем’янчук. – До втілення каплички, восени 2011 року студенти
ідеї будівництва каплиці долучилося юридичного факультету МЕГУ залили
місцеве козацтво, студентська рада фундамент, весною спеціалісти поуніверситету, студенти та викладачі чали мурувати стіни храму, студенти ж
МЕГУ. І на території навчального закла- виконували всі допоміжні роботи. Далі
ду постала культова споруда, яка дарує спеціалісти звели купол, поставили
нам Боже благословення.
вікна та розпочалися оздоблювальні
– Гроші на її створення збирали роботи, на які були виділені кошти реквпродовж двох років, жертвували хто торатом. Студенти і спонсори зібрали
скільки міг,– каже ректор. – Спочатку близько 30 тисяч гривень, приблизно
студенти дещо скептично віднеслися до стільки ж виділив ректорат.
цієї ідеї, але я вірив у її успішне втілення
Її особливістю є те, що це не просто
і це передалося їм. Більшість коштів на каплиця, а й невелика церква, у якій
спорудження каплиці зібрали студенти на великі релігійні свята правитимуть
юридичного факультету, решту студенти службу, щоб студенти всіх кофесій
та викладачі інших факультетів, ректорат могли прийти помолитися, поставити
та спонсори. А з часом на юридично- свічку. Взагалі двері каплиці завжму факультеті склалася традиція, що ди відкриті і кожен бажаючий може
студенти, які випускалися із закладу сюди прийти, щоб просто звернутися

до Бога, коли відчуватиме у цьому
необхідність. Одночасно у студентській
каплиці може перебувати до 30 осіб. А на
великі православні свята, при потребі,
богослужіння проводяться на вулиці
біля каплиці, щоб усі бажаючі могли
взяти у ньому участь.
Ще однією особливістю
студентської каплиці є і те, що вона не
прив’язана до конфесій і службу тут
проводитимуть священики, запрошені
керівництвом навчального закладу.

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.
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.
Музей Миру представлений двома залами. У першій
окреслені основні складові однієї з найактуальніших
глобальних світових проблем – проблеми миру. Окремо виділені такі аспекти проблеми миру, як екологічна
безпека України; національна політика в Україні
(релігійні та міжетнічні відносини, взаєморозуміння
та взаємоповага); спорт та мистецтво, діяльність громадських організацій – стабілізуючий фактор миротворчого 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».
Друга експозиційна зала розповідає про війни в
історії 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 Музей Миру можна прочитати в Книзі «Почесних відвідувачів».

Глава Української греко-католицької
Блаженніший Святослав:

Церкви

— Цей музей — унікальна структура, бо «мир» це
дуже глибоке богословське поняття. Мир — це не лише
відсутність війни, це є повнота життя.
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МЕГУ - найкращі умови для
навчання та розвитку

Спецвипуск

Бібліотека МЕГУ – гарант якісної освіти
Для будь-якого університету хороша бібліотека – це гарант якісної
освіти студентів. Справжнім палацом Книги можна сміливо назвати
бібліотеку Міжнародного економікогуманітарного університету імені
академіка Степана Дем’янчука.
Адже цього року наш університет
святкує свою двадцять п’яту річницю.
Впродовж багатьох років разом з
вузом розвивалася та збільшувалася
і бібліотека, про яку чи не найбільше
знає її директор Лідія Петрівна
Пабат.
Лідія Петрівна працює в МЕГУ
з самого його заснування. Спочатку
вона обіймала посаду завідуючої
бібліотекою, а коли інститут отримав
статус університету, стала директором
бібліотеки. Пригадує, як змінювалася
бібліотека упродовж багатьох років.
Ще в перший час бібліотека була
значно меншою, але й факультетів
було менше, тому й необхідних книг
завжди вистачало. І хоча тоді було
важче віднайти потрібну літературу,
однак велику її кількість приносили
викладачі, бібліотекарі, студенти.
Безперечно, величезних зусиль до
розбудови бібліотеки доклав засновник університету Степан Якимович
Дем’янчук.
Саме Степан Якимович започаткував традицію, добровільну акцію
під назвою «Подаруй бібліотеці
книгу». Професор Віктор Іванович
Завацький теж шукав та звідусіль
привозив книжки до університету.
Всі охочі передавали свої книги у
надзвичайно великих кількостях до
бібліотеки, а вже тут її працівники
опрацьовували ті надходження, не
нехтуючи жодним підручником.
Разом з тим, виділялися кошти на
закупівлю нових книг, аби студенти
отримували повноцінні знання та
справді якісну освіту. Саме таким чином і формувався бібліотечний фонд
нашого університету.
З роками університет міцнішав,
збільшувався, налагоджував
міжнародні зв’язки, отримував нагороди, подяки та визнання, а разом із
ним збільшувалася і модернізувалася
бібліотека. Та й випускники радо
віддячують університету за отримані
знання, тому теж дарують бібліотеці
різноманітну літературу та допомагають в її оснащенні. Крім українських
видань, тут є ще й книги польсь-

кою, німецькою, російською,
англійською, французькою мовами.
Є й багато художньої літератури,
в тому числі і класичної, проте
сьогодні молодь не зацікавлена в
ознайомленні з класикою і надає
перевагу критиці або скороченому
варіантові твору. Щоб заохотити
студентів до читання, в бібліотеці
проводиться чимало масових заходів,
спрямованих на ознайомлення молодих людей з книгою. Словом, тут є
все, що необхідно для поглиблення
знань майбутніх спеціалістів.
– Ми завжди слідкуємо за тим,
– додає директор бібліотеки, – щоб
книги не були застарілі. Проте варто
відзначити, що існує ряд класичних
видань, котрі є підґрунтям будь-якої
науки і, хоча вони віддруковані ще у
минулому столітті, проте становлять
велику вартість для сучасної науки.
Ділиться пані Лідія також і
успіхами нещодавніх нововведень, і
планами на майбутнє. Вже декілька
років в бібліотеці успішно використовують електронні формуляри, що
дозволяє набагато швидше опрацьовувати запити відвідувачів. Такий
ресурс почав діяти завдяки співпраці
бібліотекарів та спеціалістівінформатиків. Найближчим часом тут планується впровадження
новітніх інформаційних технологій
– створення електронної бібліотеки.
Подібні нововведення дозволять студентам попередньо ознайомлюватися
із усім обсягом будь-якої дисципліни
– із лекціями, модульними і прак-

тичними роботами, завданнями для
самостійного опрацювання, рефератами та рекомендованою літературою
до них.
У новому навчальному семестрі
фонд бібліотеки поповнився й
новими надходженнями. Це, зокрема, фахова література з основ операційного менеджменту.
Разом з тим, різні видавництва
надсилають до бібліотеки свої каталоги, з яких викладачі спільно
із бібліотекарями обирають та замовляють необхідні підручники.
Замовлення книг виконується і за
допомогою електронного каталогу
в мережі Інтернет. Коли є потреба
в поповненні бібліотечного фонду,
керівництво університету завжди
допомагає вирішувати це питання.
Починаючи з нового року до
бібліотеки надходять близько ста
п’ятдесяти назв періодичних видань, серед яких фахові газети та
журнали з педагогіки, географії,
української мови, літератури,
юриспруденції, журналістики та
інших спеціалізацій. Також тут замовляють зарубіжні видання, котрі
сприяють ознайомленню студентів
нашого університету з мовою, нормами та новинами інших країн.
В електронних каталогах
бібліотеки укладено репозитарії наукових праць професорсько-викладацького складу університету, що є
сучасним інформаційно-навчальним
доробком для удосконалення рівня
самоосвіти кожного.
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