
МЕГУ: 27 років успіху!

Хороша освіта у ХХІ столітті – це 
обов’язкова вимога та єдина гарантія 
гідного життя. Без диплому про закін-
чення університету можливості особи 
в розвиненому суспільстві вкрай обме-
жені. У Міжнародному економіко-гума-
нітарному університеті імені академіка 
Степана Дем’янчука студентам забез-
печуються усі можливості для того, 
щоб реалізуватися у житті та професій-
ній діяльності. Відсоток фахового пра-
цевлаштування випускників вишу дуже 
високий, що вказує на чималу вагу 
диплому, який оцінили роботодавці у 
найрізноманітніших сферах. Студенти 
МЕГУ забезпечуються гуртожитком!

За 27 років роботи наш університет 
підготував понад 30000 висококвалі-
фікованих 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.

В МЕГУ й вступників з-за кордону 
достатньо багато. Ще минулого року 
іноземні громадяни отримали україн-
ські дипломи і розповіли про непересіч-
ні переваги навчання у Міжнародному 
економіко-гуманітарному університеті 
імені академіка Степана Дем`янчука. 
І по широкій дорозі за ними вже кроку-
ють нові студенти, які прагнуть отри-
мати такий диплом, який дозволить 
їм знайти високооплачувану роботу 
та реалізуватися як професіонал та 
особистість.

Обраний нами шлях – це поступ не 
тільки до європейської спільноти, но-
вітньої системи освіти, а й до вершин 
самоствердження українства у сучас-
ному глобалізованому світі.

МЕГУ – освітній бренд!

Якість освіти! Якість роботи! Якість життя!

Клятва 
першокурсника
Я, студент третього ти-

сячоліття, вступаючи до лав 
студентства ПВНЗ ”Міжна-
родний економіко-гуманітарний 
університет імені академіка 
Степана Дем’янчука”,  і  гли-
боко усвідомлюючи свою відпо-
відальність перед майбутнім 
нашого суспільства, перед 
своїм народом та державою 
урочисто клянусь!

Клянусь!

Сумлінно виконувати свій 
головний обов'язок — старанно 
навчатися, оволодівати обра-
ною спеціальністю для того, 
щоб пізніше застосувати свої 
знання та вміння на користь і 
славу свого народу і країни.

Клянусь!

Виявляти сумління, ста-
ранність і творчий підхід до 
обраної професії. Постійно пра-
цювати над підвищенням свого 
професійного рівня. 

Клянусь!

Поважати батьків, виклада-
чів та наставників, шанувати 
історію своєї Батьківщини і 
невтомно працювати для її 
процвітання. 

Клянусь!

Бути взірцем людини тре-
тього тисячоліття: наполе-
гливим, справедливим, чесним, 
добрим, гідним звання студен-
та університету, справжнім 
патріотом свого народу та 
держави.

Клянусь! Клянусь! 
Клянусь!

Щиро вітаю вас у стінах Міжна-
родного економіко-гуманітарного уні-
верситету імені академіка Степана 
Дем'янчука. Нам надзвичайно приєм-
но, що серед такого розмаїття вищих 
навчальних закладів ви обрали саме 
наш. Це вже покладає на нас відпові-
дальність за вашу подальшу долю, за 
те наскільки якісними будуть знання, 
які ви отримаєте у стінах МЕГУ.

 Міжнародний економіко-гумані-
тарний університет імені академіка 
Степана Дем'янчука має свої багато-
річні традиції і ставить собі за мету не 
просто хорошу підготовку студентів, 
випускників для подальшої роботи. Ми 
намагаємось виховати повноцінного 
громадянина нашої держави: освіче-
ного, ерудованого, впевненого у собі, 
який вже завтра займе керівні посади, 
буде на провідних ролях і, безумовно, 
знайде своє місце у житті.  Ми зробимо 
усе, щоб у майбутньому вас чекало 
гарне та цікаве життя. Усім зичу неза-
бутніх п'ять років молодого студент-
ського життя! Хай роки, проведені у 
стінах МЕГУ, назавжди залишаться у 
вашій пам'яті!

 Ще хочу побажати, щоб протягом 
навчання на своєму шляху ви зустріча-
ли тільки хороших людей. Тому більше 
спілкуйтесь з нашими прекрасними ви-
кладачами. Адже це не тільки справжні 
професіонали, але й цікаві і неорди-
нарні люди. Хай вам щастить у всьому!

 
Ректор МЕГУ 

академік Анатолій Дем'янчук

Шановні першокурсники!
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ДЕМ’ЯНЧУК СТЕПАН ЯКИМОВИЧ

Дем’янчук Степан Якимович на-
родився 30 грудня 1925 р. в селі 
Орепи Новоград-Волинського району 
Житомирської області у селянській 
родині. 19-річний юнак у складі 3-го Бі-
лоруського 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 освітян-
ська діяльність, яка тривала понад 55 
років. І сьогодні випускники із вдячніс-
тю згадують талановитого директора 
Токарівської, Ярунської, Андріївської 
середніх шкіл Новоград-Волинського та 
Червоноармійського районів на Жито-
мирщині. Довгими  ночами Степан Яки-
мович 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 на-
укових пошуків стала захищена у 
1978 році дисертація на здобуття на-
укового ступеня доктора педагогічних 
наук у Московському державному 
університеті.

Працюючи у Рівненському педін-
ституті, 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 ви-

йшло 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 ла-
бораторії «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 ді-
яльності Степан Якимович був обраний 
академіком МАНПО.

Чимало його ідей та впроваджень 
були першими в педагогічній та осві-
тянській практиці. Багато з них корис-
тувалися та користуються великою 
популярністю серед безлічі школярів 
і студентства: уроки Миру, залучення 
професійних та аматорських спортсме-
нів-старшокласників до проведення за-
нять з фізкультури в молодших класах, 
учнівські читання «Я голосую за мир!», 
які і сьогодні відбуваються в універ-
ситеті його імені. У них беруть участь 
школярі з багатьох областей України.

Наукові інтереси Степана Якимо-
вича Дем’янчука завжди виходили за 
межі села, району, міста або ж респу-
бліки. Він підтримував зв’язки з багать-
ма 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 визна-
чними вченими, які відомі не лише в 
Україні та Європі, а й у світі. Серед них 
В. Сластьонін, вчений в галузі педаго-
гіки, заслужений діяч науки, доктор пе-
дагогічних 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. Мак-
сименко - доктор психологічних наук, 
професор, дійсний академік-секретор 
НАПН України; М. Ярмаченко – перший 
президент Академії педагогічних наук 
України, академік АПН України, ака-
демік 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.

Декан факульте-
ту журналістики, 
Ольга Мітчук

Початок навчаль-
ного року -  це 
всенародне свя-
то, адже тільки за-

вдяки знанням людина досягла 
сучасного розвитку. Ніколи не 
зупиняйтеся в особистісному 
розвитку.

Декан юридично-
го факультету, 
Андрій Боровик

Бажаю вам ста-
ти освідченими 
фахівцями, здат-
ними критично 

мислити, приймати 
гідні й справедливі рішення в 
інтересах людей та суспільства.

Декан економічного факультету, 
Констянтин Артю-
шок

З н а н н я  є 
невід’ємною ча-
стиною виховного 
процесу будь-якої 
людини. Долучай-

теся до навчання із усіма сила-
ми!
Нехай навчання в університеті 
буде успішним та приносить за-
доволення!

Декан факульте-
ту європейської 
освіти, 
Ніна Миронець

Нехай прагнення 
до знань та само-
вдосконалення 
постійно зростає, 

щоб ви стали затребувани-
ми фахівцями своєї улюбленої 
професії!

Декан історико-
філологічного фа-
культету, 
Таміла Груба

Нехай роки сту-
дентства будуть 
насичені яскра-
вими емоціями та 

непересічними подіями!

ПОБАЖАННЯ ВІД ДЕКАНІВ
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МЕГУ - вибір сучасного 
абітурієнта

Директор інституту 
педагогічної освіти, 
Тамара Пагута

Навчання - це прихо-
ваний скарб, це світ 
знань про людей та 
їх оточення. Вчіться, 
щоб знати, діяти жити.
Бажаю наснаги та сил, енергії та 
натхнення!

Декан факультету 
здоров`я, фізичної 
культури і спорту, 
Лідія Завацька

Вас  оч ікує  чи -
ма ло  с п о рт и в -
них заходів, які 
сприятимуть ва-
шому здоровому фізичному, 
психологічному і моральному 
розвитку. 

Декан факультету 
кібернетики, Вален-
тина Юськович-Жу-
ковська

Бажаю, щоб ви ви-
йшли зі стін уні-
верситету не лише 
конкурентоспроможними фахів-
цями, а й успішними людьми! 

Декан педагогічного 
факультету, 
Інна Сойко

Початок навчання 
в університеті є 
стартом дороги в 
майбутнє для кож-
ного першокурсни-
ка. Досягайте поставлених цілей, 
знаходьте взаєморозуміння з 
оточуючими, підхоплюйте кожну 
краплинку нової інформації. Щас-
ти на новому витку!
Терпіння вам та наполегливості!

Декан природничо-
географічного фа-
культету, Андрій 
Калько

Б а ж а ю  м і ц н о го 
здоров’я, впевне-
ності у власних си-
лах та відвертого прагнення до 
нових знань, адже вони це сила!
Удачі та успіхів у студентському 
житті!

ПОБАЖАННЯ ВІД ДЕКАНІВ
Студентські роки – найпрекрасніші! 

Це саме той час, коли потрібно про-
сто повірити в себе і йти до  мети! Час 
отримання життєвого досвіду та му-
дрості! Час закоханості та мрійливості! 

Бути студентом – це щось на-
багато більше, ніж просто навчатися 
в університеті, бути студентом – це 
можливість пізнати себе, зрозуміти хто 
ти насправді, хто навколо тебе і що 
всередині тебе! Будьте сильними, му-
дрими, справедливими та наполегли-
вими! Завжди пам’ятайте ким ви є і що 
для вас важливо, а ректорат, декани і, 
звісно ж, ми, студентська рада МЕГУ 

завжди підтримаємо і допоможемо! 
Сподіваємось, в університеті ви зна-
йдете справжніх друзів й однодумців. 
Щасливих вам студентських років!

СТУДЕНТСЬКА РАДА ПЕРШОКУРСНИКУ

В результаті ділових пере-
говорів 24 липня 2020 р. було під-
писано Угоду про партнерство та 
співробітництво між представ-
никами МЕГУ та TUNCA/BARCIN з 
Туреччини.

Предметом зустрічі було співробіт-
ництво сторін в галузі освіти, а також 
обговорення можливостей отримання 
міжнародної освіти іноземними студен-
тами з Туреччини. Було обговорено всі 
деталі та умови навчання іноземних  
студентів. 

В результаті партнерських пере-
говорів було досягнуто ряд домовле-
ностей щодо співпраці та основних 
напрямків роботи. Сторони керуються 
взаємною зацікавленістю в спільному 
розвитку наукового та інноваційного 
потенціалу. Співпраця буде здійснюва-
тися на основі рівноправності, взаємної 
вигоди, чесного ділового партнерства, 
а також підтримки взаємних ділових 
контактів.

Сторони домовилися:
-    брати участь у спільних наукових 

та інноваційних проєктах, спрямованих 
на вирішення актуальних проблем, які 
становлять спільний інтерес сторін у 
галузі освіти, публікацій, видання, обміні 
студентами;

-    надавати одна одній технічну 
та консультативну допомогу та взаємні 
послуги;

-    здійснювати обмін інформацією 
необхідною для спільної діяльності 
сторін;

-    сприяти підвищенню кваліфікації 
працівників та підготовці наукових ка-
дрів, у тому числі, навчанню (стажуван-
ню) студентів, аспірантів та стажуванню 
науково-педагогічних працівників;

-    здійснювати інші види спільної 
діяльності;

 Цілями та умовами договору є до-
сягнення та реалізація двосторонніх 
можливостей співпраці на основі взаєм-
ної підтримки та партнерських відносин.

МЕГУ підписав угоду про партнерство 
та співробітництво з TUNCA/BARCIN з 
Туреччини
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МЕГУ - унікальна пропозиція 
для тебе

Центр естетичного розвитку молоді
В нашому університеті багато уваги надається 

естетичному вихованню студентів та організації 
дозвілля молоді. Центр ЕГВСМ «МЕГУ» – універси-
тетський центр молодіжного дозвілля, що підтри-
мує, розвиває і поглиблює творчі здібності, художні 
таланти і аматорство студентської молоді, органі-
зовує роботу колективів художньої самодіяльності, 
гуртків за інтересами. Діяльність центру направлена 
на формування національної самосвідомості, високого 
естетичного смаку, відповідає різноманітним запитам 
студентів університету.

У ПВНЗ «МЕГУ імені академіка Степана Дем’янчука» 
діє Народний студентський театр «Бриз» ім. Богдана 
Денисюка.  Акторами театру є студенти усіх факультетів.

Ансамбль народної пісні і танцю «Зорецвіт» – ла-
уреат міжнародних конкурсів та фестивалів. Популяризує 
українську народну пісню, постійно бере участь у багатьох 
заходах університету та загальноміських святах. Неодно-
разово ансамбль нагороджувався грамотами та дипломами 
обласного управління культури, управління культури міської 
ради та обласної ради федерації профспілок. 

Ансамбль сучасного танцю «Inside». Вихованці ан-
самблю є призерами та переможцями різноманітних всеукра-
їнських конкурсів та змагань з сучасної хореографії. «Inside» 
є найчисельнішим колективом серед усіх ансамблів центру 

ЕГВСМ.
У студентсько-

му театрі мініа-
тюр та КВК за-
дають тон чемпіони 
міста з КВК, кращі 
актори студентської 
ліги Асоціації КВК 
України. Команди з 
МЕГУ часто става-
ли чемпіонами міста. 
Вони і зараз продо-
вжують представляти 
МЕГУ на Всеукраїнських змаганнях в Асоціації КВК України. 

 Ансамбль естрадної пісні «Елегія» – навчає та роз-
виває вокальні здібності наших студентів. Неодноразово 
вихованці були переможцями студентських конкурсів. По-
стійно 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".

Можливо, саме в університетському Центрі  ЕГВСМ 
«МЕГУ» і розкриються Ваші здібності та творчий потенціал 
як майбутньої «зірки»!!!

Інститут об’єднав мов родину
Юнаків і дівчат молодих

Щоб мужніла й цвіла Україна
Щоб могла покладатись на 

них

Приспів:
МЕГУ – юність на крилах неси

МЕГУ – мудрості, 
світла й краси

Шлях до науки й дерзань
Ти вічний поклик до знань

Ми старанно навчатися будем
Для народу свій розум нести

Віз надії повік не забудем
Як він впевнено вів до мети

Хай про нього 
розноситься слава

У здобутках і рідних піснях
МЕГУ – наша студентська 

держава
МЕГУ – завжди 
у наших серцях

ГІМН МЕГУ
Спортивно-оздоровчий комплекс 

імені професора Віктора Завацького 
(названий на честь засновника фа-
культету здоров’я, фізичної культури 
і спорту МЕГУ) – гордість нашого уні-
верситету. Тут проходять навчальні за-
няття, оздоровлюються та підвищують 
свою майстерність студенти МЕГУ. 

В спортивно-оздоровчому комплек-
сі  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 гімнасти-
ки. Також є спеціалізоване приміщення 
з надання послуг зі спортивного та 
оздоровчого масажу, тренажерний 
комплекс літнього типу. Функціонують 
спеціальні технічно-обаднані кабінети-
лабораторії для осіб з інвалідністю.

МЕГУ – один із небагатьох на-
вчальних закладів України, що може 
похвалитися таким комплексом!

Спортивно-оздоровчий комплекс 
чекає на студентів


