Якість освіти! Якість роботи! Якість життя!

МЕГУ: 25 років успіху!

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 вкрай
обмежені. Практично кожен випускник
багато часу приділяє вибору гідного навчального закладу, який допоможе не
просто отримати фахові знання, але й
реалізувати потенціал студента.
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.
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».
Визначним позитивним фактором можна назвати високу увагу усіх
викладачів, доцентів та професорів
до кожного студента. Студентам 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, який 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. ть, 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.
За двадцять п’ять років роботи наш
університет підготував понад 30000
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.
Обраний нами шлях – це поступ
не тільки до європейської спільноти,
новітньої системи освіти, а й до вершин
самоствердження українства у сучасному глобалізованому світі.
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. 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.

Акредитовано
освітні програми
історикофілологічного
факультету
Історико-філологічний факультет успішно пройшов акредитацію
освітніх програм зі спеціальностей
014 Середня освіта (Українська
мова і література) та 014 Середня освіта (Мова і література
(англійська). Національне агентство із забезпечення якості вищої
освіти об’єктивно та реально високо оцінило якісну підготовку
здобувачів вищої освіти та високий професіоналізм колективу Міжнародного економікогуманітарного університету імені
академіка Степана Дем’янчука.
Професорсько-викладацький
колектив ставить перед собою
високі освітні завдання та успішно
реалізовує їх!
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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.

Економічний факультет
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Висококваліфікований економіст завжди
знайде собі роботу!
Спецвипуск

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 онлайн порталів України з
працевлаштування. Наприклад, сайт rabota.ua пропонує
близько 15000 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, організації тематичних зустрічей, брейн-рингів тощо.
Зроблено акцент на практичну фахову підготовку студентів
шляхом збільшення навчального
часу викладання професійноорієнтованих дисциплін, а також
розвитку та удосконалення системи виробничих практик, під
час яких студенти можуть ознайомлюватись із реаліями діяльності суб’єктів господарювання
в сучасних умовах. Таким чином,
за в е р ш у юч и ку рс пі д гот овки
бакалавра або магістра, студенти
уже мають певний стаж професійної діяльності, що є ключовою
перевагою при пошуку першого
місця роботи.
Багаторічна робота з підготовки економістів, фінансистів, менеджерів та маркетологів
дозволяє сьогодні факультету
залучати до співпраці наших випускників минулих років, що є
працівниками та керівниками
великих компаній, фінансово-кредитних установ
чи органів влади усіх рівнів. 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. Такими випускниками-високопосадовцями 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, productменеджером, BTL-менеджером, 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.
Економічний факультет здійснює підготовку за такими спеціальностями та освітніми програмами:
Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа
та страхування»;
рівень бакалавра – «Державні фінанси і фінанси
бізнесу»;
рівень магістра – «Управління державними фінансами і фінансами бізнесу».
Спеціальність 073 «Менеджмент»;
рівень бакалавра – «Менеджмент організацій»;
рівень магістра – «Менеджмент організацій».
Спеціальність 075 «Маркетинг»;
рівень бакалавра – «Маркетингові та соціальні
комунікації».
Спеціальність 051 «Економіка»;
рівень магістра – «Державне регулювання соціально-економічного розвитку»;
рівень доктора філософії (PhD) – «Економіка».
Завдяки різним аспектам наполегливої роботи
викладачів факультету випускники успішно працевлаштовуються, плідно працюють, професійно зростають та стають справжніми фахівцями своєї справи.
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Юридичний факультет
Спецвипуск

«Нікого не можна навчити, можна
тільки навчитися»

Аналіз ринку
праці Рівненської
області та загалом
в Україні, вивчення вакантних
пропозицій органів державної влади та
місцевого самоврядування, судових та
правоохоронних органів, громадських
організацій та комерційних структур,
підприємств та установ чітко демонструють тенденцію до зростання попиту
на висококваліфікованих правників.
Крім того, юридична підготовка стає
неодмінною умовою розбудови та ведення бізнесу. Від так юридична освіта
є надзвичайно затребуваною для таких
сфер як: торгівля, банківська і страхова справа, керівництво юридичними
особами, тобто акціонерними товариствами, товариствами з обмеженою
відповідальністю. З іншого боку, нині
істотно розширилися потреби в юри-

дичних знаннях для працівників у сфері
охорони прав споживача, авторських
прав, захисту ринку від недобросовісної
конкуренції, будівельному бізнесі, у
сфері ріелтерської діяльності. Таким
чином, з одного боку можна говорити
про очевидну тенденцію до розширення поля застосування юридичних
знань, а з іншого про очевидну потребу
в підготовці фахових юристів. Безперечно, настільки потужний заклад, як
Міжнародний економіко-гуманітарний
університет імені академіка Степана
Дем’янчука має всі підстави бути вагомою складовою розвитку юридичної науки й освіти. Це твердження ґрунтується
на тому факті, що юридичний факультет 16 років працює над підготовкою
кваліфікованих юридичних кадрів.
Факультет здійснює підготовку
фахівців за такими напрямами:
- Освітній рівень «бакалавр» за
спеціальністю 081 «Право» - 4 роки
навчання (денна та заочна форми навчання)
Освітній процес орієнтовний на
розвиток професійних компетентностей у сфері юридичної науки
(вивченні теоретичних та методичних

положень, організаційних та практичних інструментів в галузі права), що є
необхідним для розуміння природи і
функцій права, змісту його основних
правових інститутів, практичного застосування набутих правових знань й вмінь.
У процесі підготовки бакалавра
права професорсько-викладацький
юридичного факультету склад ставить
собі за мету сформувати фахівця з високим рівнем правосвідомості, здатного
незалежно мислити і відповідально
діяти згідно з принципами добра та
справедливості, для розвитку відкритого
і демократичного суспільства.
- Освітній рівень «магістр» «за
спеціальністю 081 «Право» - 1,5 роки
навчання (денна та заочна форми навчання)
Додаткові спеціалізації:
- цивільно-правова спеціалізація;
- кримінально-правова
спеціалізація.
Освітній процес має практичну
спрямованість на здійснення юридичної
практики у сфері правоохоронних
органів та системі органів юстиції .
Навчальний процес на факультеті
забезпечує професійний професорсько-викладацький склад – понад 40
викладачів, серед яких 6 докторів наук,
професорів та 32 кандидати наук, доценти. До викладання спеціальних
дисциплін залучено професіоналів,
які мають значний досвід практичної
роботи в органах державної влади, в
судових та правоохоронних органах. Для
студентів функціонують спеціалізовані
аудиторії – зокрема криміналістичний
полігон, юридична клініка, судова зала,
комп’ютерні класи, бібліотека.
Випускник зі спеціальності 081
«Право» в галузі знань 08 «Право»,
освітній рівень «бакалавр» здатний
виконувати професійну роботу у таких
сферах: послуги, що надаються переважно юридичним особам; нотаріальна
діяльність (консультації з питань надання юридичних послуг нотаріальними
конторами і приватними нотаріусами,
державними нотаріальними архівами
під керівництвом нотаріуса); діяльність
державних виконавців, слідчих; –
консультації з питань комерційної
діяльності і управління; слідча діяльність
і забезпечення безпеки; управління і нагляд у сфері оподаткування; діяльність
судів; діяльність органів прокуратури;
охорона і забезпечення громадського
порядку; обов’язкове соціальне страхування.
Випускник зі спеціальності 081
«Право» в галузі знань 08 «Право» освітній рівень «магістр» може

здійснювати професійну діяльність
у сфері юридичної практики на
підприємствах, в установах і організаціях
усіх форм власності та підпорядкування,
державних органах, навчальних та наукових закладах. Здобуття кваліфікації
магістр дозволяє обіймати такі посади:
– керівник (органів МВС України,
Служби безпеки України, судів, прокуратур, органів Міністерства юстиції
України, установ соціального захисту населення, установ виконання покарань,
митниць);
– керівник (начальник) структурних підрозділів (органів МВС України,
Служби безпеки України, судів, прокуратур, органів юстиції, установ
соціального захисту населення, установ
виконання покарань, митниць; начальник юридичного відділу, начальник
відділу кадрів, начальник відділу охорони праці, начальник відділу підготовки
кадрів, начальник митного поста, начальник слідчої частини);
– адвокат, нотаріус, слідчий,
слідчий в особливо важливих справах,
кримінолог, юрисконсульт, фахівець (з
питань вирішення колективних трудових спорів (конфліктів), з питань
зайнятості);
– експерт (з регулювання соціальнотрудових відносин, з умов праці);
– експерт з питань
інтелектуальної власності; експерт із
зовнішньоекономічних питань;
– викладач (вищого навчального закладу, професійного навчально-виховного закладу); науковий
співробітник (правознавство, праця та
зайнятість, соціальний захист населення, інтелектуальна власність).
Випускники магістерської програми
можуть працювати в науковій сфері, зокрема, займатись підготовкою дисертації
на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.

Факультет журналістики
Спецвипуск

5

Журналістська освіта в МЕГУ
С у ч а с н а
журналiстика – це
високоiнтелектуальна
сфера, це романтика
постiйного пошуку
i самоутвердження
на нелегкому, а часом i небезпечному,
шляху до правди. Тому їй потрiбнi
люди смiливi i наполегливi, освiченi i
віддані державницьким ідеалам, чуйнi
i небайдужi. Немало таких вийшло
зi стiн Міжнародного економікогуманітарного університету імені
академіка Степана Дем’янчука пiсля
навчання на факультетi журналiстики.
Очолює факультет журналістики –
Мітчук Ольга Андріївна, доктор наук із
соціальних комунікацій, доцент, професор кафедри соціальних комунікацій,
член Національної спілки журналістів
України, член науково-методичної
комісії із журналістики при Міністерстві
освіти і науки України.
На факультеті функціонує дві кафедри: теорії і методики журналістської
творчості та кафедра соціальних
комунікацій.
Висококваліфіковані викладачі
факультету навчають студентів за
новітніми технологіями, готують їх до
роботи в сучасних медіа. Рівень знань і
практичних навичок кращих студентів
факультету незмінно одержує схвальну
оцінку.
На факультеті здійснюється
підготовка за напрямом
«Журналістика», в галузі знань
«Журналістика» за освітніми рівнями
«бакалавр» та «магістр».
Навіть якщо абітурієнт не здав ЗНО,
але мріє бути журналістом, то факультет
надасть йому таку можливість. Тут навчають за європейською програмою
Університету Прикладних Наук імені
Яноша Кодолані (м. Секешфехервар,
Угорщина). Випускники отримають
диплом за спеціальністю «комунікація
та медіаосвіта». Студенти-журналісти
мають змогу стажуватися в Угорщині.
Унікальна ініціатива Європейського
Союзу реалізується на базі факультету журналістики МЕГУ. До проекту
DESTIN долучилися українські команди, що розглядають та реформують
поточні програми підготовки бакалаврів
та магістрів для забезпечення приведення оновлених програм у відповідність
зі стандартами ЄС. Це дозволить отримати якісну вищу освіту в галузі
журналістики та стати професійними
спеціалістами.
У проекті паралельно беруть участь
урядові й неурядові організації України,
а також університети й неурядові
організації з Великої Британії, Австрії,
Нідерландів, Ірландії, Польщі та

Швеції. Зараз відбувається
синхронізація навчальних планів і європейська
журналістська освіта вже
доступна кожному.
Ф а к у л ь т е т
журналістики пропонує
отримати спеціальність із
транскордонними можливостями для працевлаштування.
За роки iснування факультету його закiнчили
понад 400 спецiалiстiв, якi
працюють в Українi та за її
межами. Серед них ті, хто
отримали нагороди, стали
заслуженими журналiстами,
заслуженими працiвниками
к у л ьт у р и , р е д а к т о р а ми видань, керiвниками
телерадiокомпанiй, директорами видавництв.
Факультет готує фахiвцiв для ЗМІ,
iнформагентств, прес-служб установ
та органiзацiй, рекламних агентств.
Пiдготовка спецiалiстiв здiйснюється
за денною та заочною формами. Навчання максимально пристосоване до
потреб сучасних українських медiа, i
студенти, починаючи з третього курсу,
вiдточують свою майстернiсть за такими
напрямами:

•
робота у пресi та в
iнформагентствах;
•
журналiстська робота на
телебаченнi;
•
радіожурналістика;
•
фотожурналістика;
•
реклама і зв’язки з
громадськістю;
•
інтернет журналістика;
•
робота в прес-службах;
•
працівники новітніх медіа;
•
копірайтинг;
•
спічрайтинг;

•
екаунт-менеджмент.
Факультет журналістики постiйно
пiдтримує i змiцнює зв’язки з
Iнститутом журналiстики Київського
нацiонального унiверситету iменi Тараса
Шевченка, факультетом журналiстики
Львівського національного університету
імені Івана Франка.
Із навчальною метою та для проведення університетських пресконференцій на факультеті плідно
працює студентське інформаційне
агентство, де з перших днiв навчання
студенти набувають практичних навиків
журналістської майстерності.
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.
Наші випускники працюють у
провідних мас-медіа України: телеканали «1+1», «Тоніс», «СТБ», «Інтер»,
«Україна», газети «День», «Дзеркало
тижня», «Україна молода», у пресцентрі Укрінформу, Міністерстві освіти і
науки України тощо. Наш факультет дає
можливість самореалізуватися, розвивати свої таланти, навчатися у досвідчених
та кваліфікованих викладачів, пройти
стажування у провідних редакціях газет,
телекомпаній, рекламних, PR-агенціях
та прес-службах України.
Н а в ч а ю ч и с ь н а ф а к у л ьт е т і
журналістики Ви маєте можливість:
1.
Самореалізуватися, розвивати
свої таланти.
2.
Навчатися у досвідчених та
кваліфікованих викладачів.
3.
Пройти стажування у провідних редакціях газет,
телекомпаній, рекламних, PR-агенціях
та прес-службах України.
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Факультет кібернетики
Спецвипуск

Кібернетика –
універсальність і могутність
сучасного світу!
Прийнято вважати, що
кібернетика - це наука про
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 фізико-математичних
н ау к , п р о ф е с о р а Й . В . Д ж у ня було піписано угоду про наукове співробітництво між
Миколаївською астрономічною
обсерваторією і Малою академією
наук, згідно з якою наукові рез у л ьт а т и с п о с т е р е ж е н ь п р о ф .
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 науково-практична
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 науково-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,
Гр и с ю к А . с т а в
регіональним
фіналістом в
номінації «Mobile
D e ve l o p m e n t » , а
Шеремета О – в
номінації «Розробка
ігор» Міжнародного
ч е м п і о н а т у
комп’ютерних
талантів «Золотий
байт», 2016 рік.
Ф а к у л ьт е т
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 webрозробкою, 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.

Факультет здоров’я, фізичної
культури та спорту
Спецвипуск
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«Здорові, а значить щасливі»
На факультеті підготовка майбутніх
фахівців за ступенями вищої освіти
«бакалавр» і «магістр» за такими
спеціальностями:
227 Фізична терапія, ерготерапія
017 Фізична культура і спорт
014 . 11 Середня освіта (Фізична культура)
Навчальний процес забезпечує висококваліфікований
професорсько-викладацький склад. Серед них доктори
наук, професори, кандидати наук, доценти, заслужені діячі
освіти і науки, охорони здоров’я, заслужені тренери і майстри
спорту України. Навчальні заняття зі спортивно-оздоровчих
дисциплін проводяться на базі спортивно-оздоровчого комплексу імені В.І. Завацького, який має 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.
Значна увага звертається на розвиток активності студентів,
що реалізується через їх суспільно-корисну діяльність у навчально-виховних, навчально-реабілітаційних та спортивних
організаціях і установах і виступає необхідною умовою забезпечення її якості. Професійні вміння і навички успішно
формуються у процесі залучення студентів до волонтерської
діяльності у закладах освіти, охорони здоров’я, Центрі
інвалідного спорту, навчально-реабілітаційних установах міста
та області, а також залучення їх до проведення спортивних
змагань та реабілітаційних заходів серед дітей з особливими
потребами. Заслуговує уваги участь студентів у реалізації
волонтерської програми з фізичної реабілітації дітей з обмеженими можливостями та людей з інвалідністю під керівництвом
доц. В.В. Коваля, яка здійснюється на базі спортивно-оздоровчого комплексу університету.
Сфера професійної діяльності випускників: лікувальнопрофілактичні та спортивно-оздоровчі установи, санаторії,
бази відпочинку, центри реабілітації, спеціальні школи та
дошкільні заклади, навчально-реабілітаційні установи,
фітнес центри, центри Інваспорту, загальноосвітні школи,
професійно-технічні та вищі навчальні заклади, дитячоюнацькі спортивні школи. Студенти успішно виступають
на Всеукраїнських олімпіадах з фізичної реабілітації та

фізичного виховання, неодноразово виборювали призові
місця. На факультеті здійснюється цікава позанавчальна
робота, створені умови для розвитку інтересів, здібностей
та творчих обдарувань студентів, діють студентські гуртки,
клуби, наукові товариства проводяться олімпіади, конкурси,
фестивалі, тематичні вечори, цікаві дозвіллєві заходи. Студенти мають удосконалюють свою спортивну кваліфікацію
у групах підвищення спортивної майстерності з волейболу,
баскетболу, футболу, плавання, легкої атлетики, настільного
тенісу, туризму, атлетичної та ритмічної гімнастики.
Успішно виступають на Всеукраїнських, Європейських

та світових спортивних аренах студенти факультету ЗФКС:
Прищепа Наталія, студентка ІV курсу, МСМК України з
легкої атлетики: учасниця ХХХІ літніх Олімпійських ігор в
м. Ріо-де-Жанейро (Бразилія), 2016 р.; І місце на Чемпіонаті
Європи з бігу на 800 м (2016 р., Амстердам, Нідерланди,
2018, Берлін, Німечина); Єнеков Ілля, студент ІV курсу, МС
України з велоспорту. Учасник Кубків світу (Чехія, Словаччина, Польша), Чемпіонат Європи - Giro de Luniguana (Італія);
Тимощук Марія, студентка ІV курсу, МС України з важкої
атлетики: 2016 р. – І місце на Чемпіонаті Європи серед юніорів
(Польща), ІІ місце на Чемпіонаті світу (Малазія); 2017 р. – ІІІ
місце на Чемпіонаті Європи серед юніорів (Албанія), VІ місце
на Чемпіонаті Європи (Хорватія); Мисковець Іван, студент
ІV курсу, брав участь у Чемпіонаті світу з баскетболу 3х3
(чоловіки, U – 18; м. Ченду, Китай; 2017р.); Шарчук Всеволод,
студент 1 курсу, МС з кікбоксингу (Чемпіон Кубку Європи
WAKO м. Карловац (Хорватія, чемпіон світу з кікбоксингу по
версії ISKA); Левішин Марко, студент 2 курсу, український
спідвейний гонщик, багаторазовий призер чемпіонатів
України; Шкарнега Андрій, студент 3 курсу, майстер спорту
Міжнародного класу з веслування на байдарках і каное.
(Бронзовий призер чемпіонату світу з веслування (Румунія
м.Пітешті); Бондарчук Владислав, студент 4,майстер спорту
з боротьби і самбо, багаторазовий чемпіон, призер кубків і
чемпіонатів України; Дудяк Максим, студент 4 курсу, майстер
спорту з боротьби і самбо, багаторазовий чемпіон України та
кубків України,багаторазовий призер чемпіонаті світу
Випускники прославляють університет і нашу область успішними виступами на Всеукраїнських і Всесвітніх
універсіадах з різних видів спорту, чемпіонатах світу і Європи,
а також Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських
іграх. Серед них призер Олімпійських ігор Ярощук-Рижикова Анна, легка атлетика, учасники Олімпійських ігор Назаренко Дмитро, Омельчук Олег, Полюк Ольга, Крук Петро,
Котовська Ольга, Коток Петро, Слободенюк Вадим, Дікіджі
Катерина, Станко Світлана.Чемпіони, призери та учасники
Паралімпійських ігор - Косенко Ігор, Матло Ярина, Косінов
Олександр, Гусєва Ірина,Помінов Олександр, Логацька Людмила, Синюк Микола. Призери та учасники Дефлімпійських
ігор - Ажнюк Василь, Фролов Сергій, Шепелюк Олена та інші.
Кафедри факультету здоров’я, фізичної культури і спорту
плідно співпрацюють з освітніми, навчально-виховними,
спортивно-оздоровчими та реабілітаційними закладами і
установами, на базі яких студенти проходять педагогічну і
виробничу практику, проводять науково-дослідну роботу,
вивчають передовий педагогічний досвід, закріплюють
теоретичні знання, уміння і навички у підготовці до виконання професійних функцій.
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Історико-філологічний факультет
Спецвипуск

Історико-філологічний факультет МЕГУ
– впевнений поступ до європейського
освітянського простору
Любов до рідного слова починається з
любові до історії свого народу, своєї
Батьківщини. А любов до професії починається
з правильного вибору спеціальності. Історія і
філологія – це класичний варіант поєднання
двох наук, двох споріднених спеціальностей,
двох напрямів гуманітарної світи. Осередок
філології та історичної науки запрошує усіх
охочих поринути у світ гуманітарних наук. Факультет розпочав свою діяльність у 1997 році та
став провідником філології та історичної науки.
Сьогодні тут навчається понад 800 студентів
за бакалаврськими та магістерськими програмами:
Освітній рівень «бакалавр»
014 Середня освіта (Українська мова та
література);
014 Середня освіта (Історія);
014 Середня освіта. Мова та література (англійська).
Освітній рівень «магістр »
014 Середня освіта (Українська мова та література);
014 Середня освіта ( Історія).
Спудеї мають змогу зустрічатися зі знаними науковцями, письменниками, журналістами, політичними діячами,
відомими педагогами. На 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 злагодженно співпрацює з Рівненською
міською організацією «Просвіта». Філологи неодноразово
брали участь у всеукраїнських, міжнародних і міжвузівських
наукових конференціях, семінарах, олімпіадах, конкурсах
і виборювали призові місця. Результати їхньої творчопошукової діяльності – публікації у фахових виданнях та
видавництвах України, перемоги і призові місця на конкурсах
наукових робіт, висока оцінка науковців лабораторій Науководослідного інституту педагогіки Академії педагогічних
наук України, апробація у базових школах м. Рівне. Багато
випускників факультету пов’язали свою долю з рідним
університетом, стали викладачами 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 Наталія Сосюк - директор КЗ
«Рівненський обласний науковий ліцейінтернат ІІ-ІІІ ступенів» Рівненської обласний ради, заслужений вчитель України;
Тетяна Матрунчик (Зелемська) - директор
та викладач мовного центру «English school»,
м.Рівне; Андрій Ярмак - ТВО«Агентство з
міжнародного туризму Інтурист Рівне», начальник відділу перекладів; Наталя Хомич,
Оксана Комашко, Марія Легка (переможці
конкурсу «Учитель року» у Дубровицькому
районі), Ірина Опанасюк, Оксана Шолудько, Марина Токарчук-Каленчук, Наталія Хомич працюють учителями у загальноосвітніх
школах Рівненщини та Волині; Наталія Лацик - літературно-технічний редактор поліграфічного центру
м. Тернопіль; Ольга Міхньов - керівник відділу інформаційних
програм, випусковий редактор, ведуча програми “Новини
сусіда” на телеканалі “Рівне 1”; Ірина Чернявська (Завгородня) - співзасновник та головний редактор медіа-платформи
Investory News, професійний журналіст з великим досвідом роботи в провідних українських ЗМІ, багаторазовий переможець
міжнародного конкурсу «Премія ділових кіл PRESSзвание»
(2006-2018); Андрій Левдер - кандидат педагогічних наук,
завідувач кафедри історії; Маргарита Шкабаріна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української мови та
літератури; Оксана Марчук - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки; Завальнюк Вікторія Володимирівна
- кандидат педагогічних наук, доцент кафедри романогерманської філології ПВНЗ «МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука»;
Вікторія Гришко - кандидат педагогічних наук.
На факультеті створено всі умови для змістовного
відпочинку студентів. Традиційними стали творчі конкурси
«Філологиня факультету», предметні вікторини, брейн-ринги,
літературознавчі та історичні турніри, святкові дискотеки.
Засновано народний аматорський театр «Бриз», який нині
носить ім’я Богдана Денисюка. Студентський театр тепер
– це творчий колектив, у якому шліфуються юні таланти
усіх факультетів. Щороку самодіяльні актори тішать своїх
шанувальників прем’єрами, що незмінно викликають позитивну реакцію.
Історико-філологічний факультет успішно
пройшов акредитацію освітніх програм зі
спеціальностей 014 Середня освіта (Українська
мова і література) та 014 Середня освіта (Мова
і література (англійська). Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти
об’єктивно та реально високо оцінило якісну
підготовку здобувачів вищої освіти та високий професіоналізм колективу Міжнародного
економіко-гуманітарного університету імені
академіка Степана Дем’янчука. Професорськовикладацький колектив ставить перед собою
високі освітні завдання та успішно реалізовує їх!
Запрошуємо абітурієнтів, що прагнуть стати
висококласними фахівцями у галузі філології до
навчання в університеті європейського рівня.

Інститут педагогічної освіти
Спецвипуск
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Вибір на користь підростаючого покоління
П е д а г о г і ч н и й ф а к у л ьт е т я к
структурний підрозділ університету
створений у вересні 1993 року. З
28 серпня 1997 року у зв’язку зі
створенням у ПВНЗ «Міжнародний
економіко-гуманітарний
університет імені академіка Степана Дем’янчука»
підготовку фахівців для системи початкової та
дошкільної освіти, практичних психологів забезпечують викладачі трьох кафедр: педагогіки, психології,
початкової та
дошкільної освіти.
Очолює фак у л ьт е т к а н д и д а т
п е д а г о г і ч н и х н ау к ,
д о ц е н т, В і д м і н н и к
освіти України Сойко
ІринаМиколаївна.
Ф а к у л ьт е т г о т у є
фахівців для закладів
дошкільної освіти,
початкової школи, загальноосвітніх
закладів, служби довіри, центрів
зайнятості, центрів
р е а б і л і т а ц і ї ,
соціальних служб,
закладів вищої освіти.
Педагогічний факультет здійснює підготовку студентів у галузі знань:
01 Освіта /Педагогіка за спеціальністю 012
Дошкільна освіта ступенів вищої освіти бакалавр та
магістр. Термін навчання для підготовки бакалаврів –
4 роки, магістрів – 1 рік і 6 місяців. Форма навчання:
денна та заочна.
Підготовка фахівців з дошкiльної освіти
здійснюється з додатковими тематичними
спеціалізаціями: початкова освіта, іноземна мова,
практична психологія, логопедія.
Випускники здобувають кваліфікацію: бакалавр
дошкільної освіти, вихователь дітей раннього та
дошкільного віку; магістр дошкільної освіти. Вихователь закладу дошкільної освіти. Організатор
дошкільної освіти та кваліфікацію за додатковими
спеціалізаціями: вчитель початкової школи, вчитель
іноземної мови у дошкiльних закладах та у початковiй
школi, практичний психолог, вчитель-логопед.
01 Освіта /Педагогіка за спеціальністю 013 Початкова освіта ступенів вищої освіти бакалавр та магістр.
Термін навчання для підготовки бакалаврів – 4 роки,
магістрів – 1 рік і 6 місяців. Форма навчання: денна
та заочна.
Підготовка фахівців з початкової освіти
здійснюється з додатковими спеціалізаціями: практична психологія, іноземна мова, біологія, основи
інформатики, дошкільна освіта, логопедія.
Випускники здобувають кваліфікацію: бакалавр початкової освіти, вчитель початкової школи;
магістр початкової освіти. Вчитель початкової школи.
Організатор початкової освіти та кваліфікацію за додатковими спеціалізаціями: практичний психолог,
вчитель іноземної мови, вчитель біології, вихователь
дітей дошкільного віку, вчитель інформатики, вчительлогопед.

05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю
053 Психологія ступенів вищої освіти бакалавр та
магістр. Термін навчання для підготовки бакалаврів –
4 роки, магістрів – 1 рік і 6 місяців.Форма навчання:
денна та заочна.
Підготовка фахівців з практичної психології
здійснюється з додатковими спеціалізаціями:
соціально-психологічна реабілітація, психологічне та
організаційне консультування.
Випускники здобувають кваліфікацію: магістр
психології, практичний психолог
та кваліфікацію
за додатковими
спеціалізаціями: бакалавр з психології,
с о ц і а л ь н о психологічний
реабілітолог, психол о г - к о н с у л ьт а н т в
організації.
Наші випускники працюють: вихователями закладів
дошкільної освіти,
учителями початкової
школи та учителя ми іноземної мови,
біології, основ
комп’ютерної грамоти закладів загальної середньої освіти; організаторами
позакласної та позашкільної виховної роботи з дітьми;
викладачами закладів вищої освіти; психологами у
системі освіти, медицини, центрів зайнятості, служби
довіри, допомоги молоді, соціальних службах, науковими співробітниками у сфері психології.
Студенти педагогічного факультету навчаються в
окремому корпусі, де є спеціально обладнані аудиторії,
бібліотека, читальний зал, комп’ютерний клас та гуртожиток.
Для якісного забезпечення освітнього процесу
розроблено методологію та запропоновано механізм
створення інтерактивних методичних комплексів
навчальних дисциплін. 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.
На базі найкращих закладів освіти нашого міста
студенти мають можливість познайомитись із впровадженням різних інноваційних педагогічних технологій
в освітній процес закладів дошкільної освіти та
початкової школи. Ще під час проходження практики студентам нашого факультету директори закладів
дошкільної освіти та шкіл роблять пропозиції щодо
працевлаштування. Це свідчить про хорошу підготовку
наших студентів, про якісну роботу викладачів
педагогічного факультету. Переважна кількість наших
випускників працевлаштовуються по спеціальності.
Для студентів систематично організовуються
з ус т р і ч і з к р а щ и м и п р а ц і в н и к а м и д о ш к і л ь н о ї
освіти, вчителями міста, практичними психологами,
провідними науковцями України та зарубіжжя.
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Природничо-географічний
факультет

Спецвипуск

Туризм та географія - відкривай світ з нами!
Міжнародний
економікогуманітарний
університет імені
академіка Степана Дем’янчука,
свого часу, став на
Рівненщині першим вищим навчальним закладом, який почав готувати
бакалаврів, спеціалістів та магістрів
географічного фаху та туризмознавців.
А сьогодні природничо-географічний
факультет – це висококваліфіковані
кадри, спроможні професійно
розв’язувати сучасні проблеми в галузі
фундаментальних та професійноорієнтованих дисциплін.
Безпосередньо на випусковій
кафедрі географії і туризму
природничо-географічного факультету працює 10 осіб. Серед них: 1 д.
геогр. н. зі спеціальності 11.00.11 - конструктивна географія і раціональне
використання природних ресурсів,
професор (Калько А.Д.) та 4 кандидати
наук, доценти (Олійник В.С., Осіпчук
І.О., Яроменко О.В., Басюк
Т.О.). Кафедра активно працює
над доволі цікавими та, поза
тим, актульними для сьогодення, науковими темами:
“Мінеральні та рекреаційні ресурси Рівненщини: економікогеографічні та туристичні
аспекти”, № держреєстрації
0118u001569 і “Проблеми
мінерально-сировинної безпеки України”, № держреєстрації
0106U004424.
Матеріально-технічна база
природничо-географічного
факультету включає достатню
кількість аудиторій, лабораторій, навчальних і адміністративних площ та
технічних засобів навчання для забезпечення якісної та усебічної підготовки
фахівців.
Освітній рівень «бакалавр»
014 Середня освіта (Географія та
біологія),
014 Середня освіта (Географія),
242 Туризм
Освітній рівень «магістр»
014 Середня освіта (Географія та
біологія),
106 Географія,
242 Туризм.
У розпорядженні факультету 8
спеціалізованих кабінетів.
Гордістю факультету є унікальний
зоологічний музей сформований доцентом кафедри географії і туризму
Ростиславом Шикулою. За 30 років пан
Шикула зібрав понад 2500 екземплярів
рідкісних тварин, здебільшого безхребетних. Більшість експонатів є

рідкісними для України, адже це
екзотичні мешканці морів, океанів,
екваторіальних лісів та саван.
Також, на базі природничог е о г р а ф і ч н о г о ф а к у л ьт е т у у
спеціально обладнаній аудиторії почав
функціонувати геологічний музейлабораторія. Всього у фонді музею
налічується понад 1300 експонатів,
з них 750 - передані університету
відповідно до угоди про співпрацю
обласною Станцією юних туристів.
Роботу з упорядкування та збереження колекцій веде керівник музеюлабораторії Ніна Волненко.
Наукові здобутки викладачів факультету представлені відкриттями,
монографіями, публікаціями в авторитетних фахових виданнях світу, патентами на корисну модель. Тільки за
останні 3 роки було організовано проведення п’яти наукових конференцій.
Т і с н і н ау к о в і з в ’ я з к и с к л а л и ся з географічними факультетами
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка, Львівського

національного університету імені
Івана Франка, Східноєвропейського
національного університету імені
Лесі Українки Тернопільського
національного педагогічного
університету ім. В. Гнатюка. Налагоджено співпрацю з кафедрою туризму
університету імені Яноша Кодолані
(Угорщина), кафедрою природничоматематичних наук Барановицького
державного університету (Білорусь),
Вищою школою туризму і екології в
Сухій-Бескидській (Польща).
На науково-методичній базі факультету проводять свої дослідження
учні Малої академії наук, гуртківці
Станцій юних туристів та юних
натуралістів. Щорічно переможці
університетських студентських олімпіад
та конкурсів наукових робіт беруть
участь та перемагають у всеукраїнських
студентських фахових олімпіадах та
конкурсах науково-дослідницьких
робіт з географії і туризму. Традиційно

значне місце займають навчальні та
виробничі практики, базами для проведення яких є національні парки,
заповідні території, аерометеорологічна
станція, спелеооб'єкти тощо. Студентитуризмознавці проходять практики на
підприємствах туріндустрії України та
Європи.
Важливу роль грає організація
змістовного проведення студентами
вільного від навчання часу. Проводиться інтелектуальне змагання –
“Турнір географів” серед студентів
різних курсів. Магістри кафедри
географії і туризму під час асистентських практик проводять
тематичні “брейн-ринги”. Значну
увагу на факультеті приділяють
туристично-краєзнавчій роботі.
Тому й логічно, що свого часу був
створений спортивно-туристичний клуб “СалаМандри МЕГУ”,
який започаткував нові традиції
університету щодо туристичних подорожей для студентів та
працівників, посвяти студентівпершокурсників у туристи. Членами клубу можуть бути усі бажаючі
студенти та працівники університету.
За ініціативи і підтримки ректора університету професора Анатолія
Дем'янчука, в рамках функціонування
дуальної освіти, студетами та викладачами кафедри географії і туризму було
започатковано діяльність Студентського туристичного бюро “МЕГУ-ТУР”,
завданнями якого стало усебічне залучення молоді до практичної роботи
в галузі сфери обслуговування. Це є
особливо актуальним, враховуючи максимально динамічні умови сьогодення
туристичної галузі.
Активно функціонують Асоціація
випускників факультету та Інтернетпортал “Географіка” за модераторством викладачі Віктора Шкіринця.
В соціальних мережах Facebook,
Іnstagram, Viber та інших створені
групи природничо-географічного факультету МЕГУ імені академіка Степана
Дем’янчука.

Факультет європейської освіти
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Європейський диплом – перший крок до
успішного майбутнього!
Спецвипуск

Підготовка та здача ЗНО випускниками шкіл завжди є клопітким
процесом і серйозним випробуванням
у житті людини, але не завжди високі бали під час навчання є гарантією успішного складення зовнішнього
незалежного оцінювання.
Факультет європейської освіти Міжнародного
економіко-гуманітарного університету імені академіка
Степана Дем’янчука пропонує абітурієнтам, що не
склали ЗНО, навчання за наступними спеціальностями:
•
Господарювання та менеджмент;
•
Туризм та готельно-ресторанні послуги;
•
Комунікація та медіаосвіта (Журналістика);
•
Початкова та дошкільна освіта;
•
Інформатика;
•
Економіка підприємств і управління персоналом;
•
Фінанси і банківська справа;
•
Зовнішня та внутрішня економічна діяльність.
При вступі на дані спеціальності сертифікат про
проходження ЗНО не потрібен. Зарахування до ВНЗ
відбувається на основі атестату про отримання повної
загальної середньої освіти.
Успішний вступ, зокрема вступ до європейського

університету, гарантований офіційними угодами МЕГУ
та ВЗО-партнерами, серед яких Університет прикладних наук та Великопольська соціально-економічна
вища школа.
Навчання на факультеті європейської освіти надає
абітурієнту можливість отримати відразу 2 дипломи
про вищу освіту - український (за умови здачі ЗНО)
і європейський, а також поєднувати процес здобуття
вищої освіти з роботою, обравши заочну форму навчання.
У результаті співробітництва МЕГУ
з європейськими ВНЗ, випускники факультету
європейської освіти отримують диплом та додаток
«Diploma supplement», що визнаний у всіх країнах ЄС.
Наявність якого відкриває перед молодим фахівцем
широкий спектр можливостей: продовження навчання за магістерськими програмами у вітчизняних та
європейських закладах вищої освіти, успішне працевлаштування в Україні та за кордоном.
З кожним роком спільні освітні програми набувають все більшої популярності та визнання серед
української молоді. В МЕГУ цьому сприяє європейська
система організації навчального процесу, що спря-

мована на конкретне поєднання теоретичних знань
з практичними
навичками. Студенти факультету європейської
освіти забезпечені
всіма перевагами
такого навчання.
Студенти навчаються на базі
МЕГУ і двічі на
рік від’їжджають до
Угорщини слухати лекції та проходити практичні заняття. Зокрема, викладачі читають предмети спеціалізації.
Під час поїздок студенти слухають лекції та виконують
практичні заняття, користуючись російською мовою.
УЯК забезпечує перекладачів на російську мову для
того, щоб студенти вільно почувалися в навчальному
процесі і могли вільно спілкуватися із викладачами. Під
час таких навчальних поїздок студенти відвідують бази
практик внз-партнера та знайомляться з особливостями
обраної спеціальності під час зустрічей з фахівцямипрактиками. Отриманий досвід використовують для написання дипломної роботи. Щодо державної атестації,
то угорські колеги пропонують розширені консультації
в 6 семестрі для успішного складання студентами випускного екзамену. Навчальні поїздки також мають у
своїй структурі екскурсії по видатним місцям Угорщини, всебічне знайомство з культурою. Проживають
студенти в 2-3-містних номерах готелю. Транспорт –
автобус, що за договором забезпечує повний трансфер
студентів.
Під час проходження практики студенти вдосконалюють свої знання. 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;
різнопланові підприємства і банківські установи.
Цікаві навчальні екскурсії на різні виробництва,
підприємства туристичної сфери та творчі студії надають можливість українським студентам та викладачам
оцінити переваги та перейняти досвід європейського
підходу до організації праці.
Студенти факультету європейської освіти, що
скористались можливістю отримати сучасну вищу
освіту без ЗНО в Україні, активно використовують
можливості програми «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 навчаються у
закладах вищої освіти Бельгії, Іспанії, Польщі та Угорщини. Проходять літню практику в Іспанії та Туреччині.
Також отримують неабиякий досвід професійної роботи, знайомляться з іншими культурами, вдосконалюють знання іноземних мов, знаходять нових друзів.
Міжнародного економіко-гуманітарного університету
імені академіка Степана Дем’янчука в свою чергу
забезпечує практикантам повний юридичний супровід,
що стало можливим завдяки підписання угод з роботодавцями студентів.
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Наше дозвілля
Спецвипуск

Центр естетичного розвитку молоді

Сьогодні в університеті багато
уваги надається естетичному вихованню студентів та організації дозвілля
молоді. Центр ЕГВСМ «МЕГУ» –
університетський центр молодіжного
дозвілля, що підтримує, розвиває і
поглиблює творчі здібності, художні
таланти і аматорство студентської
молоді, організовує роботу колективів
художньої самодіяльності, гуртків за
інтересами. Діяльність центру направлена на формування національної
самосвідомості, високого естетичного
смаку, відповідає різноманітним запитам студентів університету.
В ПВНЗ «МЕГУ ім. акад. С.
Дем’янчука» діє Народний студентський театр «Бриз» ім. Богдана Денисюка. Акторами театру є студенти усіх
факультетів.
Ансамбль народної пісні і танцю
«Зорецвіт» – лауреат міжнародних
конкурсів та фестивалів. Популяризує
українську народну пісню, постійно
бере участь у багатьох заходах
університету та загальноміських святах. Неодноразово ансамбль нагороджувався грамотами та дипломами обласного управління культури,
управління культури міської ради та
обласної ради федерації профспілок.
Ансамбль сучасного танцю
«Inside». Вихованці ансамблю є призерами та переможцями різноманітних
всеукраїнських конкурсів та змагань
з сучасної хореографії. «Inside» є
найчисельнішим колективом серед
усіх ансамблів центру ЕГВСМ.

У студентському театрі мініатюр
та КВК задають тон чемпіони міста з
КВК, кращі актори студентської ліги
Асоціації КВК України. Команди
з МЕГУ часто ставали чемпіонами
міста. Вони і зараз продовжують представляти МЕГУ на Всеукраїнських
змаганнях в Асоціації КВК України.
Ансамбль естрадної пісні «Елегія»
– навчає та розвиває вокальні
здібності наших студентів. Неодноразово вихованці були переможцями
студентських конкурсів. Постійно беруть активну участь у міських заходах
– День міста, День молоді, Новорічні
свята, День Студента, День Європи,
студентська весна та багато інших.
Часто солістів вокальної студії можна
побачити у різноманітних телешоу
України, у проектах "Україна має талант" та "Х-фактор".
М о ж л и в о ,
с а м е
в
університетському Центрі ЕГВСМ
«МЕГУ» і розкриються Ваші здібності
та творчий потенціал як майбутньої
«зірки»!!!

Весело зустрічаємо
зимові свята
Тр а д и ц і й н и й к о н к у р с к о лядок та щедрівок щоріч святкують у Міжнародному економікогуманітарному університеті імені
академіка Степана Дем`янчука. До
дійства долучаються студенти усіх
факультетів університету із креативними номерами. Звісно, уся
програма присвячена зимовим святам та створюється із традиційним
українським колоритом. Кожен виступ талановита молодь наповнує
піснями, танцями й театралізованими
постановками. Останні, найчастіше,
викликають масу задоволення та
приємних емоцій у глядачів.
Учасники не обмежуються звичними історіями про зимових героїв,
а йдуть своїм шляхом та створюють
власні казки про зиму, що гарантовано запам`ятаються на все життя!

День студента в МЕГУ

Студенти Міжнародного економікогуманітарного університету імені
академіка Степана Дем'янчука
традиційно святкують День студента із
розмахом.
В одному з найпопулярніших
п а б і в м і с т а « С т а л е в а Го р а »

відбувається гала-концерт щорічного
студентського конкурсу для
першокурсників «Алло, ми шукаємо
таланти!». Найкращі номери, що
«новобранці» представляють на
відбірковому етапі, складають масштабну розважальну програму. На
святі, як правило, присутні не тільки
студенти, але й їхні батьки, викладачі
та випускники.
Підготовку
факультетів
оцінює компетентне журі, за
результатами
суддівства місця
розподіляються
між усіма факультетами. Кожен
першокурсник
може долучитися до створення
креативноїконцертної
програми та самовиражатися не

лише через отримання високих балів
за відмінне навчання, але й у руслі
творчого зростання разом із одногрупниками та студентами старших
курсів.
Після завершення концерту усі
бажаючі святкують на дискотеці із
веселою музикою та цікавими конкурсами.

Наше дозвілля
Спецвипуск
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Викладачі для студентів!!!
Традиційний концерт професорсько-викладацького
складу та працівників університету для студентів щороку
тішить багатою концертною програмою та оригінальними
виступами.
Новоспечені мистецькі колективи співають пісні,
танцюють та декламують вірші. Особливо гучних
аплодисментів щороку удостоюються гумористичні номери від серйозних на заняттях викладачів. Талановиті
працівники проявляють себе з найкращого боку й
відкриваються з раніше непізнаної сторони.
Кожен факультет креативно підходить до підготовки,
що гарантує присутнім студентам та гостям незабутні
враження.
Потужня концертна програма гарантовано викликає
щире захоплення в присутніх та шквал аплодисментів
по закінченню.

Свято грації та краси

День вишиванки в МЕГУ

Конкурст краси «Перлина МЕГУ» кожного року масштабно гремить у Рівному. Прийти на кастинг може студентка будь-якого курсу і кожного факультету. Основними
вимогами до кандидаток є грація та вміння красиво рухатися на сцені. Підготовка ведеться грунтовно, оскільки
усі учасниці заздалегідь проходять «курс молодої моделі»
під чуйним керівництвом професіоналів. Допомагають у
підготовці та проведенні заходу популярні у місті салони краси, ательє, перукарні та різноманітні зацікавлені
заклади. Саме завдяки їх кожна з перлин йде зі сцени із
приємним подарунком.
Представниці усіх факультетів змагаються за корону
найкрасивішої у тематичних виходах. Традиційно вони
включають у себе діловий вихід у ділових костюмах, вихід
у сукнях в національному стилі, конкурс інтерв’ю, вбрання у стилі екомода, весільний вихід, конкурс у купальниках та вечірніх сукнях.
Між представленням учасниць гостей заходу розважали мистецькі колективи Центру естетичного виховання
студентської молоді МЕГУ. Веселі пісні та запальні танці
не вщухають на головній сцені міста впродовж усього заходу. Саме такий розмах та весела атмосфера приваблюють
не лише студентів та викладачів університету, але й гостей.
Адже кожен може завітати на наше свято краси й грації!

Символічне свято української самоідентифікації знаходить
відголосок у серцях професорсько-викладацького складу та студентів Міжнародного економіко-гуманітарного
університету імені академіка Степана Дем`янчука.

Усі учасниці вже є переможницями, оскільки знайшли у
собі сили та відвагу вийти на сцену!

Щороку масштабно та голосно дружня родина альмаматер святкує Всесвітній День вишиванки. Важливий
атрибут українського самоусвідомлення, так званий код
нації, сприймається з пошаною, а носити вишиванку
вважається честю. Саме тому вже кілька років поспіль у
День вишиванки проводиться масштабний флеш-моб.

Важливо, що такий чудовий захід став не просто
традиційним в стінах університету, але й дуже подобається
усім, хто до нього долучається.
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МЕГУ - вибір лідерів!
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Студенти факультету журналістики активно долучаються
до благодійної діяльності
Студентська рада факультету журналістики ініціювали
приєднання активу студентів різних курсів до діяльності
благодійної організації «Дарунок». Найбільш активними у
цій роботі зараз є студенти другого курсу Вікторія Кардаш,
Наталія Бурченя, Юлія Савчук та Катерина Гринюк.
До початку карантину була запланована допомога
у відкритті магазину, кошти з прибутків якого планувалося спрямувати на допомогу дитячим будинкам та
геріатричним пансіонатам. Однак, на разі відкриття
довелося відкласти і у майбутніх журналістів з`явилася
можливість використати набуті на факультеті знання.
Перебуваючи вдома вони працюють над пропагандистськими роликами, в яких закликають оточуючих залишатися
в межах своїх домівок та не наражати себе й оточуючих на
небезпеку. Також розробляються плани майбутніх кроків
у діяльності студентства в благодійних акціях.
Нагадаємо, що декілька років тому студентка 4-го курсу факультету журналістики Марія Ясинчук започаткувала
у Рівному благодійну організацію «Дарунок». Цьогоріч
діяльність розширилася на Тернопіль, Київ, Харків,
Хмельницький, Новоград-Волинський та Волинь.
За час роботи «Дарунку» керівниця та волонтери
встигли зрозуміти, що є надзвичайно багато людей, яким
потрібна допомога та ще більше тих, хто допомагає. До добрих справ долучались не лише рівняни та жителі області,
а й люди зі всієї України. У процесі цього з'явилось сім
відділень організації. Тож всі бажаючі можуть долучитися
до груп благодійної організації у соціальних мережах та
допомагати БО "Дарунок"

Зараз «Дарунок» працює в шести напрямах. Зокрема, гуманітарна допомога в інтернатні заклади, освіта
дітей старшого шкільного віку, фінансування лікування
підопічних організації, популяризація усиновлення, робота благодійних магазинів «Дарунок» та допомога людям
похилого віку.
На разі запланове відкриття благодійного магазину
у місті Новоград-Волинський, завідувати яким буде
студентка 4-го курсу заочного відділення факультету
журналістики Тетяна Папченко.

DESTIN – інновації в освіті журналістів
Міжнародний проєкт DESTIN
«Журналістська освіта задля
демократії в Україні: розробка стандартів, доброчесність і
професіоналізм» реалізовується
на базі факультету журналістики
Міжнародного економікогуманітарного університету імені
академіка Степана Дем`янчука, який
потрапив до 10 учасників ініціативи з
боку України.
До проєкту DESTIN долучилися
українські команди, що розглядають
та реформують поточні програми
підготовки бакалаврів та магістрів
для забезпечення приведення оновлених програм у відповідність зі
стандартами 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
неурядові організації з Великої Британії, Австрії, Нідерландів, Ірландії,
Польщі та Швеції. Зараз відбувається синхронізація навчальних планів,
що робить європейську журналіст-

ську освіту доступною 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 діяльності на території
нашої держави. Також обговорювалися виклики для журналістської
освіти в Україні й можливості запозичення закордонного досвіду для
оптимізації навчальних процесів.
Було визначено основні завдання та
можливості їх поступової реалізації.
Після повернення з першої настановчої конференції проведено
загальне ознайомлення із поставленними задачами та заплановано
шляхи їх поступової реалізації.
Презентовано результати поділу
завдань між робочими групами та
обговорено можливості уніфікації
вітчизняних навчальних планів із
прийнятими в Європейському Союзі. Далі робочі групи працювали
в індивідуальному режимі на факультетах, де розроблялися шляхи
конкретної реалізації проекту із врахуванням внутрішніх вітчизняних

особливостей навчального процесу.
У рамках реалізації проекту
представники Міжнародного економіко-гуманітарного університету
імені академіка Степана Дем'янчука
ознайомилися 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 журналістських 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 провели час із користю
на оксфордських дебатах, зустрічах
із редакторами, обговореннях навчальних програм та конференціях.

Спорт - запорука здоров’я
Спецвипуск
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Спортивно-оздоровчий комплекс чекає на студентів
Спортивно-оздоровчий комплекс
імені професора Віктора Завацького –
гордість нашого університету. Названий на честь засновника факультету
здоров’я, фізичної культури і спорту
МЕГУ колишній басейн «Авангард»
відновив свою роботу 16 листопада
2001 року.
Спортивно-оздоровчий комплекс
імені В. Завацького є спортивною
базою для підготовки фахівців у галузі
фізичної культури і спорту та здоров’я
людини. Тут проводяться навчальні
заняття зі спортивно-оздоровчих
дисциплін: плавання, гімнастики,
рухливих ігор, волейболу, баскетболу,
футболу. Надаються соціальні послуги
для жителів м. Рівне та області.
Впродовж декількох років успішно
реалізується програма для реабілітації
людей із особливими потребами,
надається підтримка фізичного
здоров`я для людей з особливими потребами. Стабільно діти та дорослі із
вадами відвідують заняття, які можуть
покращити не тільки загальне самопочуття, але й допомогти отримати
необхідні навички.
Ус і , х т о п о т р е б у є ф і з и ч н о ї
реабілітації та занять у басейні отримують професійну допомогу, яку можуть гарантувати викладачі факультету
здоров`я, фізичної культури і спорту.
У рамках практичних занять студенти факультету здоров`я, фізичної
культури та спорту Міжнародного
економіко-гуманітарного університету
імені академіка Степана Дем`янчука
займаються фізичною реабілітацією
осіб з особливими потребами. У
спортивно-оздоровчому комплексі
імені В. Завацького в басейні молоді
спеціалісти допомагають підвищити
рухливість та позбавитися інших вад
усім, хто потребує такого роду допомоги.
Саме завдяки активним та
ініціативним студентам та викладачаморганізаторам оздоровчі програми
реалізовуються університетом вже не
перший рік та стабільно показують
високі результати. Практичні заняття
та добровільна волонтерська робота дозволяють майбутнім фахівцям
із фізичної терапії та реабілітації
відточувати професійну майстерність
та ще зі студентської лави відчути
гордість за відновлене здоров`я та покращене самопочуття пацієнтів.
Дана соціальна програма для
реабілітації людей із особливими
потребами не просто запроваджена
в МЕГУ і реалізовується впродовж
кількох останніх років, але й приносить результати учасникам із вадами.

В спортивно-оздоровчому
комплексі проходять навчальні заняття, оздоровлюються та підвищують
свою майстерність усі 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 технічно
обладнані кабінети-лабораторії для
осіб з інвалідністю.
Нещодавно у спортивно-оздоровчому комплексі відбулися кардинальні
трансформації. Деякий час заклад було

закрито на реконструкцію, в рамках
якої суттєво оновилася матеріальнотехнічна база. Оскільки, основний
акцент у діяльності завжди віддавався
якісному забезпеченню тренувань
та дозвілля, було прийняте рішення
зробити басейн сучаснішим та з
підвищеними показниками безпеки.
Тепер у найбільшому спортивно-оздоровчому комплексі міста є сучасна
система очистки води за допомогою
обробки ультрафіолетом. Встановлено грубі та тонкі очисні фільтри,
що дозволяють гарантувати максимальну чистоту води кожного дня.
При наявності мінімальної кількості
хлору, що є необхідною вимогою
до діяльності громадських басейнів
для усунення шкідливих елементів,
підтримується стабільний оптимальний рівень Ph.
Всі бажаючі можуть придбати
абонементи у плавальний басейн,
тренажерний зал, ігрові майданчики. До послуг відвідувачів завжди
доступні не тільки найбільший 25-метровий басейн на шість доріжок, але
й вишка на 4,5 метри. На базі комплексу підвищують свою спортивну
майстерність студенти Міжнародного
економіко-гуманітарного університету
імені академіка Степана Дем’янчука,
учні ДЮСШ, а такожспортсмениінваліди. Тренуються кращі спортсмени міста і області: збірна області
з плавання, жіноча волейбольна команда Вищої ліги «Регіна», збірна
команда з міні-футболу. Об’єкт також
використовується в оздоровчому напрямку та проведенні різноманітних
змагань.
Зауважимо, що МЕГУ – один
із небагатьох навчальних закладів
України, що може похвалитися таким
комплексом.
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МЕГУ - унікальна пропозиція
для тебе
Спецвипуск

Наші випускники – успішні
лідери України

Пандемія
коронавірусу
внесла свої корективи у вступну кампанію. Багато років вступна кампанія до ЗВО починалася в
липні. В цьому році цього точно не
відбудеться.

Сьогодні університет має 4-й,
найвищий рівень акредитації. В ньому
навчаються близько 6 тисяч студентів.
Колектив університету ефективно
поєднує навчальний, науковий та виховний процеси. Протягом чотирьох
років ми дбаємо про формування
фахівця та виховання особистості
студента. В університеті створено
широкі умови для наукового та творчого вдосконалення.
У розпорядженні студентів сучасний контент науково-методичного
забезпечення, три навчальні корпуси, спортиво-оздоровчий центр,
гуртожитки, розвинена структура
соціального забезпечення. Півтори
тисячі наших студентів є активними
членами Студентського наукового
товариства, вони приймають участь
в наукових гуртках, в семінарах,
міжнародних конференціях,
відточують свою майстерність у мистецьких та творчих колективах.

Ми постійно працюємо над
підвищенням якості навчального
процесу. Навчальний процес забезпечують 138 професорів, докторів наук,
академіків галузевих і міжнародних
академій, кандидатів наук та доцентів.
Міжнародні навчальні про екти, що реалізуються разом із
європейськими партнерами, суттєво
розширюють сферу освітніх послуг та
є основою для формування фахівців
європейського рівня. Як результат —
наші спеціалісти користуються високим попитом на ринку праці.
Наш університет підготував понад 20000 висококваліфікованих
спеціалістів! Впродовж останніх років
постійно зростає кількість бажаючих
навчатися в нашому університеті.
Не упустіть свій шанс приєднатись
до сучасного колективу студентів
МЕГУ — майбутніх успішних лідерів
України.
У зв’язку із карантином Приймальна комісія МЕГУ імені академіка
Степана Дем’янчука працює в
дистанційному режимі.

За консультаціями звертайтеся з 12 до 17 години з понеділка
до п’ятниці за телефонами
0501046980.

Вперше в історії
університету
навчання
БЕЗКОШТОВНО
Міжнародний економікогуманітарний університет імені
академіка Степана Дем’янчука
пропонує безоплатне навчання.
Унікальна можливість от римати диплом престижного
університету без оплати за навчання! Якщо Ви:
- абітурієнти, денної форми навчання, які є призерами
всеукраїнських олімпіад і турнірів,
що входять до переліку МОН
України, та рейтинговий бал
яких становить не менше 190,
звільняються від оплати за навчання (на умовах контракту);
- абітурієнти денної форми навчання, які нагороджені золотою
або срібною медаллю за успіхи
у навчанні, та рейтинговий бал
яких становить не менше 190,
звільняються від оплати протягом
1-го року (на умовах контракту);
- абітурієнти, денної форми навчання, рейтинговий бал
яких становить не менше 180
звільняються від оплати за навчання протягом 1-го семестру (на
умовах контракту).
Не прогавте свій шанс навчатись в Міжнародному економікогуманітарному університеті імені
академіка Степана Дем’янчука
БЕЗКОШТОВНО.

Правила вступу до ЗВО
Динамічний розвиток освітньої галузі в Україні породжує цілий ряд питань у бажаючих вступити до ЗВО. Є інформація, яку необхідно знати абітурієнту 2020 року:
•Електронна форма заяв про вступ. Цьогоріч майже усі вступники на основі
повної загальної середньої освіти подаватимуть заяви тільки в електронній формі,
за виключенням незначної частини деяких категорій абітурієнтів.
•Кількість заяв про вступ. Вступники, які планують навчання на місцях
державного або регіонального замовлення, матимуть можливість подати до 5
заяв до вишів. Кількість заяв на навчання за кошти фізичних або юридичних
осіб необмежена.
•Сертифікати ЗНО. Для вступу на перший курс на навчання для здобуття
ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти у 2020 році будуть
прийматись сертифікати ЗНО 2017-2020 років, окрім оцінок з іноземних мов.
Якщо як конкурсний предмет ЗВО встановлено іноземну мову, вступник може
подати оцінку з сертифікатів ЗНО 2018-2020 років з іноземної мови.
•Кількість конкурсних предметів. Для конкурсного відбору осіб, які на
основі повної загальної середньої освіти вступатимуть на перший курс для здобуття ступеня бакалавра, зараховуватимуться бали сертифікатів ЗНО (результати
вступних іспитів та творчих конкурсів) з трьох конкурсних предметів.
•Конкурсний бал для вступу на основі повної загальної середньої освіти не
може бути менше ніж 140 балів для спеціальності галузі знань «Право».
•Мінімальний конкурсний бал на бюджет. Вступники на навчання для
здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти допускаються до конкурсного відбору на місця державного (регіонального) замовлення
за наявності конкурсного бала не менше 125.
•Вступ із дипломом молодшого спеціаліста. Фахівцям, що здобули освітньо-

кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста для вступу на другий (третій) курс
підготовки бакалавра необхідно пройти ЗНО з української мови та літератури та
успішно скласти фахове вступне випробування в університеті.
При вступі на економічний факультет (спеціальності: Менеджмент,
Фінанси, банківська справа та страхування, Маркетинг) необхідно мати результати ЗНО з двох дисциплін (укр. мова та література, історія України, або
математика).
Основні строки вступної кампанії на бакалавра:
-Реєстрація електронних кабінетів вступників і завантаження в них
документів розпочнеться 1 серпня.
-Прийом заяв та документів відбуватиметься 13-22 серпня (до 16 серпня для
тих, хто складає вступні замість ЗНО).
- Вступні іспити, творчі конкурси проходитимуть 1-12 серпня (на бюджет)
та 13-22 серпня (на контракт).
- Співбесіди відбуватимуться 16-18 серпня.
- Списки вступників, рекомендованих до зарахування за результатами
співбесіди та за квотою-2 відбуватиметься не пізніше 12:00 20 серпня.
- Формування рейтингових списків вступників на основі результатів ЗНО,
творчих конкурсів та вступних іспитів (включаючи квоту-1, квоту-3, квоту-4)
здійснюється не пізніше 12:00 27 серпня.
- Подача документів для зарахування на бюджет - не пізніше 18:00 31 серпня.
- Зарахування вступників на бюджет - 5 вересня.
- Зарахування вступників на контракт - до 30 вересня.
- Переведення на вакантні бюджетні місця та на місця за рахунок
цільових пільгових державних кредитів вступників, які зараховані на контракт - до 15 вересня.
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