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МЕГУ: 28 років успіху!

Шановні студенти, 
батьки, викладачі 

та працівники 
університету!

У 2022 році нас чекають нові виклики, але це тільки 
згуртує нас. У 2022 у нас будуть нові цікаві справи, які на-
дихнуть нас. А головне – поряд будуть добрі друзі, очі яких 
зігріють нас. 

Бажаю, щоб у цьому році все почалося по-новому: 
щоб були нові успіхи в діяльності, нові високі результати в 
роботі, нові сподівання і нові перемоги, нові яскраві емоції 
та нові щасливі події. Всім добра і блага!  

Бажаю у новому році міцного здоров’я, вагомих 
здобутків і просувань у кар’єрі, високих цілей і безперечних 
успіхів, глибокої поваги і щасливого життя!

З повагою, президент МЕГУ, 
професор Анатолій Дем’янчук

Щиро вітаємо Вас з Новим роком та Різдвом Христовим!
Бажаю, щоб у прийдешньому році з нами сталося те 

чудо, про яке ми всі мріємо. Хоч у кожного воно своє, але 
воно обов’язково найнеобхідніше і найважливіше. 

Бажаю, щоб всі ми були живі й здорові! Бажаю в на-
ступному році бути в оточенні позитивних і доброзичливих 
людей, переживати тільки приємні емоції, радіти кожному 
прожитому дню, дарувати радість та посмішки оточуючим.

Бажаю досягати нових вершин і самореалізовуватися. 
А також безліч радісних моментів, які перейдуть в приємні 
спогади, зустрічей з вірними друзями та близькими людьми.

З повагою, ректор МЕГУ, 
професор Віталій Дем’янчук

Пресконференція із 
Олександром Третяком

 2 стор.
На факультет журна-
лістики завітали чем-
піони Паралімпійських 

ігор із тренером
3 стор. 

 Випускник МЕГУ завою-

вав бронзу на чемпіонаті 
світу

3 стор.
Н а  ф а к у л ь т е т і 

географії, історії та 
ту р и зм у  в і д бу ло с я 
засідання круглого сто-
лу

4 стор. 
 Подати документи 
в університет стало 

зручніше!
4 стор. 

У кожного різдва своя 
історія

5 стор.

Ф а к у л ь т е т 
ж у р н а л і с т и к и 
с п і в п р а ц ю в а т и м е 
із    Видавничим домом 
«Гельветика»

6 стор.

Рік Синього Водяного 
Тигра за китайським 

календарем: що принесе 
нам 2022-й

7 стор.

Студенти МЕГУ коля-
дували на щорічному 
конкурсі

8 стор.

Р о з ш и р е н н я 
є в р о п е й с ь к о г о 
партнерства МЕГУ

стор.8



На факультеті журналістики відбулася прес-
конференція із міським головою Рівного, випус-
кником нашого університету Олександром Третя-
ком. У день місцевого самоврядування мер від-
верто відповів на гострі та актуальні питання 
присутніх студентів та викладачів.

Першим, що цікавило майбутніх журналістів, стала 
забудова біля Сільпо, що на автовокзалі. Міський го-
лова прокоментував ситуацію, що склалася та наго-
лосив на своєму категоричному несприйнятті поточ-
ного положення. За словами мера, у будівлі плануєть-
ся реконструкція, оскільки поточний стан приміщень 
вкрай незадовільний. 

По завершенні робіт буде оголошено відкритий 
конкурс на зайняття відремонтованих приміщень. 
Особливо потішило присутніх те, що міський голова 
зацікавлений у наданні приміщень громадським та 
молодіжним організаціям у самому центрі міста для 
активізації їх діяльності.

Зацікавило студентів рішення міського голови акти-
візувати боротьбу із незаконним обігом наркотиків. 
Пан Третяк зауважив, що неодноразово отримував 
звернення громадян, які особисто ставали свідками.
Зараз кожен, хто володіє ін-
формацією про продаж нар-
котичних речовин без рецеп-
тів, може передати дані через 
ч а т - б о т  в  т е л е г р а м і 
Drughunters. 

Поширення інформації про 
цю ініціативу та долучення 
нових учасників допоможе 
якомога швидше викорінити 
проблему. Не могли пройти й 
повз транспортне питання.  

Оскільки у місті постійно 
збільшується потік авто, а 
міський транспорт не завжди 
пересувається регулярно, 
мер вважає за необхідне по-
вністю трансформувати під-

хід до транспортної моделі міста. Маршрути переві-
зників буде змінено, на дороги вийдуть великі авто-
буси, які вже розмитнюються й готові до введення в 
експлуатацію. Планується запуск електронного квитка 
вже наступного року.

На запитання щодо планування бюджету мер відпо-
вів, що вже оголосив 2022 рік роком охорони здоров’я. 
Пріоритетним питанням буде покращення обслугову-
вання у медичних закладах та контроль надання по-
слуг. Звісно, гість прокоментував ситуацію із ПрАТ 
«Рівнеазот» та будівництвом кільця на перехресті 
вулиць Дубенської та Макарова. 

Щодо кільця, то мер задоволений результатом та 
чітко контролює роботи, які все ще продовжуються 
продовжуються. Для себе зробив висновок, що при 
м а с ш та б н и х  п р о є к та х  з а вж д и  н е о бх і д н о                  
розраховувати на непередбачувані обставини і зали-
шати на них резерв часу, як і було зроблено під час 
будівництва кільця. 

Оскільки у МЕГУ багато учасників АТО та ООС, то 
цікавили можливості отримання допомоги від міста та 
наявність програм, які на це спрямовані. Наприкінці 
заходу студенти поцікавилися досвідом участі 
міського голови у волонтерських проєктах в Африці. 
Пан Олександр зазначив, що завдяки поїздкам зумів 
ще більше проникнутися любов’ю до України, оцінив 
всі перспективи, які дає наша держава та загострив 
увагу на прекрасних закладах харчування, аналогів 
яких у світі він не бачить.

 На завершення заходу ректор університету, доктор 
юридичних наук, професор Віталій Дем’янчук подяку-
вав гостю за його плідну працю на посаді мера, по-
бажав успіхів у нових починаннях та зауважив, що 
альма матер завжди рада візитам своїх випускників.

2 Спецвипуск

На факультеті журналістики провели
 пресконференцію із міським головою Рівного 

Олександром Третяком
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На факультет журналістики завітали чемпіони
 Паралімпійських ігор із тренером

На факультеті журналістики відбулася зустріч 
із тріумфаторами Паралімпійських ігор у Токіо, що 
повернулися до рідного міста. 

Студенти зустрілися із Михайлом Романкевичем, 
тренером паралімпійської збірної з дзюдо і його під-
опічними Юлією Галінською та Олександром Наза-
ренко, що зуміли посісти треті місця на п’єдесталі та 

привезли зі змагань бронзові медалі. Гості активно та 
розгорнуто відповідали на усі запитання студентів фа-
культету журналістики та встигли розповісти не лише 
про мотивацію до перемоги зі сторони тренера, але 
й про вказівки та рекомендації, що отримують перед 
самим виходом на поєдинок. 

Студентів особливо цікавило те, яким чином 
спортсменам вдається вгамувати хвилювання перед 
стартом двобою. Юлія та Олександр поділилися 
своїми схемами заспокоєння та налаштування на 
перемогу. 

Наголосили на тому, що дуже важливе саме 
це правильне налаштування з боку не тільки          
спортсмена, але й тренера. 

Студентки факультету журналістики отримали премії 
від голови Рівненської ОДА

Студентки  4 курсу факультету журналістики 
Наталія Бурченя та Юлія Савчук отримали обласні 
премії від голови Рівненської ОДА Віталія Коваля. 

Врученя відбулося у рамках реалізації обласної 
програми підтримки молоді на 2021-2025 роки.

Голова Рівненської ОДА Віталій Коваль привітав 
молодь із освітніми здобутками.

Випускник МЕГУ завоював бронзу на чемпіонаті світу
Випускник факультету здоров’я, фізичної куль-

тури і спорту Шкарнега Андрій на Чемпіонаті 
Світу який проходив у португаліьському  містечку 
Монтемор-у-Велью виборов 3 місце  на дистанції 
500 метрів ( каноє двійка ) та на  (каноє четвірка               
дистанція 500 метрів - 5 місце.
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На факультеті географії, історії та туризму 
відбулося засідання круглого столу

На факультеті географії, історії та туризму від-
булося засідання круглого столу на тему «Петро 
Могила - політичний, церковний, та культурно-
освітній діяч», організований кафедрою історії. 

У науковому засіданні взяли участь 
студенти спеціальності.Учасники кру-
глого столу виступили з доповідями, 
які розкривали аспекти політичної, 
церковної, культурної та освітньої 
діяльності Петра Могили.   

В рамках обговорення, заявлених у 
програмі круглого столу доповідей, 
учасники засідання проявили неаби-
який інтерес до проблеми політичних 
поглядів П. Могили.

Слушними і цікавими, з точки зору 
н а у к о в о ї  п е р е к о н л и в о с т і  т а 
аргументації,  були думки та твер-
дження учасників круглого столу 
щодо церковної  та політичної 
діяльності Петра Могили і їх вплив на 

події української історії у ХVII ст.
 Студенти під час наукового діалогу звернули увагу 

на далекоглядність церковних реформ П. Могили і їх 
відлуння у сучасній історії України

Команда факультету кібернетики МЕГУ 
виборола участь в 1/2 фіналу чемпіонату 

світу з командного програмування

За результатами 1/4 фіналу чемпіонату світу з командного програмування 
команда студентів другого курсу факультету кібернетики Міжнародного еко-
номіко-гуманітарного університету виборола право на участь в 1/2 фіналу 
чемпіонату світу по Південно-Східній Європі, де буде змагатися з найкращи-
ми студентськими командами з України, Турції, Кіпру, Молдови, Румунії, 
Болгарії та інших країн.

Команда «MEGUKibernetics»:
студенти другого курсу факультету кібернетики Лисенко Анастасія (спеціальність 

«комп’ютерні науки»), Заречанський Ілля -  капітан команди та Євпат Діана (спе-
ціальність «Інженерія програмного забезпечення»).

Подати документи 
в університет стало 

зручніше!

Забули паспорт чи податко-
вий код вдома? Тепер це не 

проблема! 

МЕГУ підключився до сервісу 
«Дія.QR»! А це означає, що відте-
пер в приймальній комісії МЕГУ є 
спеціальні QR-коди, відсканував-
ши які ви можете ЕЛЕКТРОННО 
подати при вступі  паспорт та іден-
тифікаційний код. 

Особливо пишаємося тим, що 
наш університет одним з перших в 
регіоні застосовує цю технологію.

Все для вашого
 комфорту!
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Різдво – одне з найважливіших 
християнських свят, яке 25 груд-
ня відзначають католики, а через 
два тижні після цього і християни 
східного обряду.

Українські церкви, попри всі 
розбіжності, об’єднує щонайменше 
одна особливість: усі вони, на відміну 
від більшості християнського світу, 
користуються астрономічно застарілим 
календарем, розробленим ще за Юлія 
Цезаря і названим на його честь.

Юліанським календарем, який 
відстає від астрономічного на 13 
днів, послуговуються як православні 
конфесії, так і Греко-католицька церк-
ва. Тоді як світська Україна разом з 
більшістю інших країн вже майже 100 
років живе за точнішим григоріанським, 
запровадженим у XVI ст. Саме ця 
невідповідність і зумовлює те, що 
українці, на відміну від решти світу, 
святкують Різдво після, а не до Нового 
року, який припадає на Різдвяний піст. 

А сам Новий рік відзначають двічі - 
за новим і старим стилями. Святкуван-
ня Різдва 25 грудня підтримують 25% 
українців.  Різдво знаменує народжен-
ня Ісуса Христа, який, за віруванням 
християн, посланий Богом у світ для 
спасіння людства. Саме цей день 
поділив історію на «до» і «після» – від 
народження Христа почалось сучасне 
літочислення під назвою «наша ера». 
Різдво Христове має давню історію з 
унікальними традиціями та звичаями 
– люди прикрашають ялинки, готують 
святкові страви, колядують, ходять до 
церкви та відвідують родичів.

 Традиції святкування 
Різдва західного обряду
Р і зд в о  д л я  к ат ол и к і в  т а 

протестант і в  є  ос обливим і 
найважливішим релігійним святом. 
Напередодні Різдва люди дотриму-
ються Адвенту – часу в очікуванні 
свята, коли Свято об’єднує навколо 
усю родину, яка з трепетом прикрашає 
домівку до Різдва – це символізує віру і 
шанування Ісуса. Серед символів цього 
свята особливе місце займає ялинка, а 
також – різдвяний вінок, омела, солома 
та подарунки.

Ввечері 24 грудня, коли на небі 
з’являється перша зірка, родини зби-
раються на Святу Вечерю з пісних 
страв: риби, оплаток (пісний хліб), 
фруктів, горіхів та іншого. Перед почат-
ком трапези глава сім’ї читає уривок з 
Євангелія, родина співає першу коляду, 
потім усі переломлюють різдвяний хліб.

Після вечері родина збирається до 
храму – на Месу Надвечір’я Різдва, яка 
символізує єдність Отця і Сина. 

Меса розпочинається, переваж-
но, опівночі. Під час неї священик 

кладе у різдвяний вертеп фігурку не-
мовляти Ісуса. Друга святкова меса 
відбувається на світанку і символізує 
час появи на світ нового життя з 
утроби матері. А третя меса, яка 
відправляється вдень, доносить сим-
вол народження Ісуса у серця всіх 
віруючих. 25 грудня подається свят-
кова їжа. Головною стравою столу у 
більшості католиків і протестантів є 
запечена індичка, качка, свинина та 
інше. А також 25 грудня усі шукають 
подарунків від Санта Клауса чи Свято-
го Миколая.

Традиції святкування 
Різдва східного обряду. 
Православні та греко-католики 

відзначають День народження Христа 
7 січня. Для християн східного обряду 
свято Різдва Христового є важливим 
релігійним святом, але після Велико-
дня, який для них більш вагомий.

Щороку перед Різдвом християни 
дотримуються суворого різдвяного 
посту – Пилипівки, який починається 
з 28 листопада і закінчується 7 січня. 
Під час посту люди стараються ду-
ховно очиститись та покаятись у 
гріхах. Напередодні Різдва 6 січня 
відбувається Святий Вечір – люди 
готують 12 пісних страв на честь 12 
апостолів Христа. 

Традиційно на столі стоять узвар, 
пампухи, борщ з вушками і кутя, яка 
є головною стравою Святого Вечора.

А сідає родина вечеряти лише 
після того, як на вечірнє небо зійде 
перша зірка – господар хати запалює 
різдвяну свічку, промовляє молитву і 
благословляє їжу. 7 січня люди йдуть 
на богослужіння, а далі – ходять в 
гості до родичів та друзів, колядують 
та водять вертепи – пересувні театри 
з людей або ляльок, які показують 
вистави про  народження Христа у 
Вифлеємі. У цей день закінчується 
різдвяний піст і можна вживати будь-
які страви.

Чим відрізняється 
Різдво західного обряду від 

східного
Християни західного обряду святку-

ють Різдво з 24 на 25 грудня, у той час 
як віруючі східного обряду святкують 
народження Христа з 6 на 7 січня.

Також дещо в ідр ізняється 
важливість свята. Для Заходу на-
родження Христа – найважливіше 
релігійне свято у календарі, коли 
для Сходу важливішим за Різдво 
є Великдень – день Господнього 
Воскресіння. Різдво для католицького 
світу символізує родинне свято, коли 
для православних і греко-католиків це 
передусім – духовне свято. 

В обох християнських громад є 
Святвечір. Католики починають ча-
стування з оплаток або гостій – тонких 
хлібних пластин, якими причаща-
ють прихожан у церкві. У католиків 
колядування не так поширено, як у 
православних і греко-католиків, і вони, 
зазвичай, співають різдвяних пісень 
у родинному колі. Натомість, віруючі 
східного обряду йдуть колядувати в 
кожну хату – так колядники приносять 
звістку про народження Сина Божого.

Як і у будь-якого іншого релігійного 
свята, у Різдва існує свій власний спи-
сок заборон, яких необхідно дотриму-
ватися, якщо ви хочете провести свято 
правильно. 

Найголовнішою традицією, звісно, є 
піст, який триває 40 днів. Протягом цьо-
го часу православному християнинові 
не дозволяється вживати м’ясо і мо-
лочну продукцію. Зокрема, у  Святвечір 
не можна їсти до початку самої вечері, 
а після Святої Вечері, не можна при-
бирати страви зі столу, аж до настання 
самого Різдва.  Нікому цього дня не 
можна працювати, прибирати та вино-
сити з дому сміття та родині бажано 
не сваритися, а бути дружніми, щоб не 
було непорозумінь.

Бурченя Наталії

У кожного Різдва своя історія



6 Спецвипуск

На факультеті географії, історії та туризму відбувся 
онлайн-міст

 Студенти факультету географії, історії та ту-
ризму в форматі онлайн-мосту поспілкувалися з 
директоркою туристичної агенції   «Магазин горя-
щих путівок» Наталією Забужко. 

Пані Наталія має значний досвід у туристичній 
діяльності, а тому із задоволенням поділилася 
практичними порадами та відповіла на запитан-
ня присутніх. Особливо студентів цікавив досвід 
буденної роботи туристичного агента та організації 
роботи підприємства в сучасних ковідних реаліях.

Також директорка розповіла про навчальні та 
рекламні тури, які особисто відвідувала цьогоріч 
та вказала на їх основні відмінності. Поділилася й 
інсайдом – найперспективнішими напрямками тури-
стичних потоків на наступний сезон.

Окрім цього студенти дізналися з практичного 
досвіду найважливіші нюанси, які повинен знати 
сучасний туроператор. Наприкінці зустрічі студенти 
отримали заманливу пропозицію пройти стажування 
у компанії та почати свою трудову діяльність.

Факультет журналістики співпрацюватиме із 
Видавничим домом «Гельветика»

За дорученням декана фа-
культету журналістики, кан-
дидата наук із соціальних 
комунікацій, доцента Золяк 
Вікторії Василівни, доцен-
том кафедри торії і методи-
ки журналістськоі творчості 
кандидатом педагог ічних 
наук, член-кореспондентом 
Міжнародної кадрової академії 
Богуш Людмилою Андріївною у 
місті Одеса проведено зустріч 
із генеральним директором Ви-
давничого дому «Гельветика» 
Головком Олегом Павловичем.

Науковці обговорили умо-
ви укладення договору про 
співпрацю між факультетом 

журнал істики Міжнародного 
е к о н о м і к о - г у м а н і т а р н о г о 

університету імені академіка Сте-
пана Дем’янчука та Видавничим 

домом «Гельветика», умо-
ви проведення міжнародних 
стажувань, видання науко-
вих та навчально-методич-
них праць, міжнародних та 
всеукраїнських конференцій, 
використання можливостей 
міжнародних організацій, з ме-
тою участі науковців факуль-
тету журналістики у грантовій 
діяльності. Генеральний ди-
ректор Видавничого дому 
«Гельветика» подарував нові 
друковані видання для ознай-
омлення студентами МЕГУ у 
бібліотеці університету.

Викладачі історико-філологічного факультету мегу взяли участь у 
щорічній міжрегіональній інтернет-конференції

Т р а д и ц і й н а 
конференція РОІППО 
з  теми  «Акт уальн і 
проблеми сучасної 
української мови та 
мовлення»  щороку 
гуртує науковців та 
педагогів Рівненщини, 
Волині, Чернігівщини 
під час відзначення 
Д н я  у к р а ї н с ь к о ї    
писемності та мови. 

Учасниками цього 
наукового дійства були 

викладачі МЕГУ. Було 
обговорено  важлив і 
аспекти сучасних про-
блем:  методолог ічн і 
з а с а д и  к у л ь т у р и 
сучасної  української 
мови та літературної 
комунікації, проблеми 
створення    сучасного 
освітнього середовища 
для реалізації концепції 
НУШ, формування важ-
ливих орієнтирів у   галузі 
«Літературної освіти».
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Рік Синього Водяного Тигра за китайським 
календарем: що принесе нам 2022-й

Його стихією є Вода, тому господаря ще назива-
ють Синім – Блакитним чи Чорним – тут кому вже 
як більше подобається. 

Триватиме він трохи менше дванадцяти місяців і за-
кінчиться 23 січня 2023 року, поступившись місцем 
року Кота. 

На нас чекає багато в чому непростий, але цікавий 
та захопливий час, повний подій, що мають серйозну 
перспективу – як у професійній, так і в особистій сфе-
рі. То яким буде рік Синього Водяного Тигра?

Дві стихії Синього Водяного Тигра

Незважаючи на те, що визначальною стихією року є 
Вода, на нас впливатиме і друга – стихія Дерева. І 
саме цей факт дає астрологам надію на те, що на-
ступний рік буде добрішим до людей, ніж попередні 
два. Річ у тім, що в природі вода живить дерево, не 
дозволяючи йому загинути, дерево ж, зі свого боку, 
виробляє кисень і перетворює повітря на вологу, що 
збирається в хмари, і дощ, що проливається на зем-
лю, — таким чином життя на Землі триває.

Характеристика 
Синього Водяного Тигра

Головними — і, мабуть, такими, що лежать на по-
верхні — якостями господаря наступного року є краса 
(з цим навряд чи хтось стане сперечатися) і шляхет-
ність: він не дозволяє собі непорядних вчинків, не 
дріб’язкувати і обожнює широкі — царствені — жести, 
воліючи віддати своє, чим прихопити чуже — це не 
збігається з його поняттям про свою гідність. Тигра 
має аристократичні манери, які виділяють його на тлі 
представників інших знаків китайського гороскопа.

У взаєминах господар року чуттєвий і пристрасний, 
любить подорожі та пригоди, не боїться життєвих та 
професійних авантюр, але водночас не кидається в 
них як у вир із головою, а намагається прораховувати 
всі наслідки вчинків, які він вважає нерозсудливими. 

Втім, усе сказане вище не означає, що у Тигра не-
має недоліків. До них насамперед слід занести не-
передбачуваність господаря року: ніхто – включаючи 
найчастіше їх самих – не знає, що вони скажуть чи 
почнуть наступного моменту. Саме така раптовість і 
несподіванка поведінки дозволяє їм спантеличити 
противників або конкурентів і досягти мети, яку вони 
перед собою ставлять.

Тигру також можна робити зауваження щодо його 
запальності, яку він у критичні ситуації не може – та й 
не хоче –  стримувати, та пов’язану з нею агресив-
ність, від якої може страждати оточення. Щоправда, 
треба визнати, що останню якість господар року ніко-
ли не виявляє на порожньому місці — він «показує 
ікла», тільки якщо його всерйоз розлютять.

То яким же буде для нас 
прийдешній рік?

Робота та успіх у рік Синього 
Водяного Тигра

У рік Тигра більшість із нас нарешті серйозно усві-
домлює той факт, що світ за останній час кардиналь-
но змінювався, тому успіх чекатиме переважно на тих, 
хто готовий пристосовуватися до нових умов роботи. 
Цілком можливо, що доведеться шукати нові точки 
докладання для своїх сил чи здібностей, змінивши рід 
діяльності. Пильну увагу Тигр рекомендує звернути 
на своє хобі, особливо якщо воно пов’язане з ручною 
працею та творчістю – у новому світі такі вироби ціну-
ватимуться дуже високо.

Особисте життя у рік Синього
 Водяного Тигра

Тигр, всупереч загальноприйнятій думці, зовсім не є 
одинаком: він високо цінує сім’ю і віддає перевагу 
пов’язаним із нею цінностям іншим. Наступного року 
можуть зустріти свою другу половинку навіть ті, хто 
вже зневірився у цьому. Більше того, стосунки, що 
почалися в цей час, виявляться надзвичайно вдалими 
і триватимуть все життя – до тих, хто одружиться на 
рік Тигра, цілком можна застосувати казкову формулу: 
«вони жили довго і щасливо». До речі, у цьому сенсі 
господар року як прихильник рішучих дій рекомендує 
не чекати, коли кохана людина нарешті налаштується 
на зізнання чи пропозиції руки та серця, а робити їх 
самим навіть представницям прекрасної статі. Вони з 
подивом виявлять, що об’єкт їхніх симпатій тільки 
цього й чекав.

Здоров’я у рік Синього Водяного 
Тигра

У плані здоров’я Тигр наполегливо радить застосо-
вувати превентивні заходи – насамперед фізкультуру 
та спорт, тоді самопочуття буде стабільно задовіль-
ним. стануть у пригоді правильне харчування, загар-
товування, прогулянки на свіжому повітрі та зміцнен-
ня імунітету. Якщо ж організм подасть «сигнали 
лиха», господар року наполегливо вимагатиме до них 
максимум уваги: Тигр справедливо вважає, що чим 
раніше розпочати лікування, тим швидше вдасться 
вигнати хворобу.
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Студенти МЕГУ колядували на щорічному конкурсі
Традиційно у МЕГУ пройшов  конкурс колядни-

ків. Студенти намагались не тільки здивувати 
журі  аутентичними піснями, а й представити до 
їхньої уваги театральні постановки Традиційно у 
МЕГУ пройшов  конкурс колядників. 

Студенти намагались не тільки здивувати журі  ау-
тентичними піснями, а й представити до їхньої уваги 
театральні постановки

«Фестиваль проводиться з метою розвитку 
українського аматорського мистецтва, відтворення, 
популяризації та збереження народних звичаїв, свят, 
традицій та обрядів, збагачення духовністю 
здобувачів вищої освіти» - зазначила проректор з 
організаційно-виховної роботи, соціальних питань й 
розвитку проф. Терновик Н.А.

Розширення європейського
 партнерства МЕГУ

13-15 грудня 2021 року делегація МЕГУ імені С. 
Дем’янчука в складі ректора проф. Дем’янчука В.А. , 
заст. проректора Дерлюка О.І. та декана факультету 
європейської освіти доц. Миронець Н.Р. перебували з 
офіційним візитом в Академії Полонійній у Ченстохові 
(Республіка Польща).  Окреслені цікаві напрями співп-
раці та підписано угоду.

Бажаємо успіхів 
у реалізації задуманого!!!


