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Люди, відвага й героїзм яких заслуговують
на повагу та шанування

	 Боротьба	 українського	 народу	 за	 незалежність	
тривала	багато	століть	і	триває	досі	.	Національна	пам’ять	
українців	зберігає	спогади	про	подвиги	наших	пращурів	на	
цьому	важкому	шляху,	що	лише	наприкінці	ХХ	ст.	призвів	
до	створення	власної	самостійної	держави.
	 14	жовтня	уся	Україна,	від	заходу	до	сходу	від-
значає	День	Захисника	та	Захисниць	України	.	Цей	день,	
з	огляду	на	те,	що	країна	перебуває	у	стані	війни,	є	над-
важливим.	Сьогодні	кожен,	хто	перебуває	тут,	у	зоні	ком-
форту,	там,	де	немає	щоденних	обстрілів,	має	віддати	
шану	тим,	хто	забезпечує	нам	такі	умови.	Ці	хлопці	
та	 дівчата	 -	 герої,	 які	щодня	 біжать	наввипередки	
зі	смертю	та	боронять	нашу	країну	від	російського	
агресора.
	 Тепер	ми,	напевно,	остаточно	усвідомили,	
що	означають	 такі	 звичайні	 слова.	Як	незалежний	
та	вільний.	І	хоча	захисники	родом	з	різних	куточків	
України,	мета	в	них	одна	–	 захищати	мир	на	неза-
лежній,	єдиній,	неподільній	рідній	землі.	Адже	саме	
в	єдності	наша	сила.
	 Сьогодні	перед	кожним	із	нас	стоїть	завдан-
ня	 виховувати	 в	 собі	 глибокі	 патріотичні	 почуття,	
причетність	 і	 відповідальність	 за	 все,	що	 відбува-
ється	в	країні,	вдячність	тим,	хто	віддав	за	неї	життя.	
Ми	маємо	формувати	активну	громадянську	позицію	
щодо	єдиної,	цілісної	держави	,	захисту	її	кордонів	та	
віру	в	краще	майбутнє	України.

	 Ми	пам’ятаємо	кожного,	хто	віддав	своє	життя,	
захищаючи	Україну.	Україна	щодня	пам’ятає	 воїнів,	 які	
поклали	 своє	життя	 за	 її	 волю	та	незалежність,	 але	цей	
день	–	для	гідного	вшанування	їхньої	пам’яті.	Це	наймен-
ше,	чим	ми	можемо	віддячити	загиблим	захисникам	за	мир	
у	наших	домівках	та	захист.	Адже	герої	живі,	поки	жива	
пам’ять	про	них.

Настасія	Захарчук

	 14	 жовтня	 Україна	
відзначає	 три	 величних	
свята	 –	День	 захисників	
та	 захисниць	 України,	
День	 українського	 коза-
цтва	та	Покрови	Пресвя-
тої	Богородиці.	Цьогоріч	
цей	День	мужності,	честі	
й	 доблесті,	 стійкості	 й	
шляхетності,	українці	зу-
стрічають	під	час	повно-
масштабної	 війни	 з	 ро-
сійськими	 загарбниками,	
боронячи	 незалежність,	
честь	та	свободу	України.
	 Щиро	 вітаю	 усіх	 за-
хисників	 та	 захисниць,	
колег	та	студентів,	нащад-

ків	славетного	козацького	роду,	які	вдень	та	вночі	змушені	
відвойовувати	право	бути	українцями,	жити	на	своїй	землі	
за	своїми	законами.	Ми	вже	довели,	що	є	гідними	нащад-
ками	наших	величних	прадідів,	у	чиїх	жилах	тече	гаряча	
козацька	кров.

	 Нехай	Пресвята	 Богородиця	 охороняє	мужніх	
воїнів	від	ворожих	куль,	дарує	мудрість,	силу,	терпіння	та	
захищає	своїм	Покровом!	Бажаю	кожній	матері,	дружині,
доньці,	сестрі	дочекатись	повернення	сина,	чоловіка,	бать-
ка,	брата!	Миру	та	перемоги
усім	нам!

Віталій	Дем’янчук

14 жовтня - День захисників і захисниць України



2

 Вибір майбутнього для 
старшокласників завжди стає чи-
малим стресом, але цьогоріч про-
цес самоусвідомлення вимушено 
відбувався для всіх юних українців 
під час невщухаючих повітряних 
тривог та повідомлень про прильо-
ти. Війна змусила усіх максимально 
швидко адаптовуватися до нової ре-
альності та вчитися сприймати речі 
навколо себе із тверезим розумом 
та усвідомленням нестабільності 
ситуації не лише на фронті, але й в 
тилових областях. І тим більш по-
казовою є реакція випускників, які 
не лише записалися на складання 
НМТ, але й зуміли впевнено обрати 
дорогу свого майбутнього в бурем-
ному морі воєнного стану.
		 Приймальна	комісія	
Приватного	вищого	навчаль-
ного	закладу	«Міжнародний	
економіко-гуманітарний	уні-
верситет	імені	академіка	Сте-
пана	 Дем’янчука»	 постала	
перед	непростими	 задачами	
не	 лише	 забезпечити	 абіту-
рієнтів	 усією	 необхідною	
інформацією,	але	й	гаранту-
вати	 безпеку	під	 час	 подачі	
документів.	Зараз,	коли	вступ	
прямує	до	свого	завершення,	
можна	 з	 гордістю	 зауважу-
вати,	що	 відповідальні	 осо-
би	 зуміли	 реалізувати	 усі	
поставлені	 завдання	 та	 допомогли	
випускникам	 розібратися	 із	 усіма	
нюансами	 вступу	 2022.	 А	 їх	 було	
чимало,	адже	багато	вчорашніх	стар-
шокласників	з	острахом	продиралися	
крізь	офіційні	терміни	та	сухі	дати	на	
інформаційних	сайтах.	Навіть	ті,	хто	
вже	мав	досвід	подачі	документів	 та	
успішного	 вступу,	 часто	 потребува-
ли	 консультації	 через	 неможливість	
фізично	навідатися	в	університетські	
корпуси.	На	 допомогу	 прийшов	 до-
свід	 консультування	 онлайн,	 через	
соціальні	мережі,	месенджери	 та	по	
телефону.	Також	додавали	впевненос-
ті	 й	 попередні	 роки	 роботи	 із	 елек-
тронними	 кабінетами	 та	 заявками,	
що	 приходили	 через	 них.	В	 умовах	
неможливості	особистого	перебуван-
ня	 в	 стінах	 університету	 наявність	
онлайн-сертифікатів	 та	 можливість	
віддаленого	вступу	стали	порятунком.	
За	результатами	цьогорічної	практики	
на	рівні	держави	є	проєкт	відмови	від	
паперових	сертифікатів	у	майбутньо-
му,	 оскільки	 вони	повністю	 заміню-
ються	 даними	 на	 офіційних	 сайтах	

та	є	рудиментом,	який	частіше	тільки	
заплутує	вступників.
				 Цьогоріч	канали	комунікації	
з	абітурієнтами	було	розширено	до	не-
бачених	раніше	розмахів,	адже	тільки	
так	можна	було	охопити	всіх	вступни-
ків	та	реально	допомогти	кожному	із	
початком	опанування	омріяного	фаху.	
Реєстрація	 електронних	кабінетів	 та	
подача	заявок	пройшли	без	ексцесів	та	
непорозумінь.	Що	ж	 стосується	 тих,	
хто	фізично	перебував	 у	Рівному	 та	
приходив	до	приймальної	 комісії,	 то	
ці	абітурієнти	разом	із
співробітниками	МЕГУ	дотримува-
лися	 усіх	 безпекових	 вимог	 та	 при	
сигналах	 небезпеки	 покидали	 уні-
верситетські	 корпуси.	 На	щастя,	 у	

безпосередній	 близькості	 від	МЕГУ	
знаходиться	одне	 з	найбільших	бом-
босховище,	що	розташоване	на	тери-
торії	колишнього	радіозаводу.
	 Суттєво	змістилися	й	терміни	
проведення	вступу	2022.	Як	правило,	
більшість	 бажаючих	 навчатися	 має	
можливість	 подавати	 документи	 в	
літній	період,	але	цього	року	прийом	
документів	 все	ще	 триває.	До	 кінця	
вересня	зараховуються	бажаючі	всту-
пити	на	 бакалаврат,	 а	 для	 вступу	на	
магістратуру	є	ще	вся	осінь,	оскільки	
додаткова	сесія	триває	до	30	листопа-
да.	У	цей	період	умови	вступу	дещо	
відрізняються,	 оскільки	 абітурієнти	
приймаються	 до	 ЗВО	 виключно	 на	
основі	 мотиваційного	 листа.	 Тому	
всі,	хто	задумався	про	вступ	в	осінній	
період,	не	втратили	свій	шанс	і	все	ще	
можуть	 долучитися	 до	 лав	 студент-
ства.	
	 Особливо,	 враховуючи	 ви-
сокий	 відсоток	 працевлашт	 ування	
випускників	МЕГУ	за	фахом	не	лише	
на	 Рівненщини,	 але	 й	 за	 її	 межами.	
Особливості	 соціального	 життя	 та	

воєнні	дії	створили	своєрідне	тло	для	
вступників	у	контексті	вибору	спеці-
альностей.	 Звісно,	 перелік	 популяр-
них	професій	не	є	сталим	і	відносно	
змінюється	щороку,	але	вступна	кам-
панія	2022	яскраво	показала	орієнто-
ваність	абітурієнтів	саме	на	ті	галузі,	
які	 експерти	називають	перспектив-
ними	на	тлі	поточної	ситуації.	Відтак,	
значна	увага	стабільно	зберігається	до	
комп’ютерних	 технологій,	 фізичної	
терапії	 і	 реабілітації,	 економіки	 та	
права.	Збільшилася	й	кількість	студен-
тів,	що	навчаються	за	кошт	бюджету	
–	цього	року	в	університет	прийнято	
31	особу.	Це	 є	найбільшим	показни-
ком	за	кілька	років,	відколи	приватні	
університети	 отримали	можливість	

навчати	 студентів	 на	 бю-
джетній	основі.	Незважаючи	
на	 складнощі	 та	 виклики	
вступної	 кампанії	 в	МЕГУ	
анонсували	відкриття	нових	
спеціальностей.	 До	 пере-
ліку	потрапили:	Економічна	
безпека	 та	 аналітика;	Циф-
ровий	маркетинг;	Соціально-
психологічна	 реабілітація;	
Комп’ютерні	 науки	 та	 кі-
берзахист;	Робототехніка	 та	
цифрові	технології;	Польська	
мова	і	зарубіжна	література	в	
закладах	освіти.	Традиційно	
усі	студенти	МЕГУ,	які	цього	
потребують,	забезпечуються	

гуртожитком.	Це	є	особливо	актуаль-
ним	 в	 умовах	 очного	 навчання,	 яке	
зараз	реалізовано	в	МЕГУ.	Звісно,	си-
туація	є	нестабільною,	тому	змішана	
форма	відвідування	 занять	нікого	не	
дивує,	 але	 користуючись	усіма	мож-
ливостями,	 працівники	 та	 студенти	
раді	 зустрічатися	 в	 стінах	 аудиторій	
офлайн	 та	 спілкуватися	 вживу	після	
піврічної	 перерви.	 Завдяки	 чіткому	
інструктажу	з	питань	безпеки	під	час	
тривог	 усі	швидко	 евакуюються	 до	
бомбосховища	та	дотримуються	усіх	
вимог.
	 Вступ	та	навчання	в	умовах	
війни	 є	ще	 тим	 викликом	 для	 усіх	
залучених	осіб,	але	створення	належ-
них	 умов	 та	 чітка	 реалізація	 планів	
евакуації	 знижують	 рівень	 тривоги.	
Усі	 процеси	 відбуваються	 із	 чітким	
усвідомленням	важливості	повноцін-
ного	функціонування	усіх	гвинтиків	у	
системі	українського	суспільства	для	
підтримки	 економіки	 та	 віри	 в	 ЗСУ.	
Якісна	підготовка	фахівців	 за	 затре-
буваними	 спеціальностями	–	 внесок	
у	майбутнє	країни!

Вступ 2022: виклик часу та відповідальність перед 
майбутнім
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 Нещодавно	 на	 юридичному	 факультеті	
було	підписано	меморандум	про	співпрацю	з	гро-
мадським	 об’єднанням	 «NERIO».	 Меморандум	
був	 підписаний	 задля	 тісного	 співробітництва,	
обміну	досвідом	у	сфері	просвітницької,	науково-
дослідної,	 інформаційної	 та	 спільної	 проєктної	
діяльності.	У	подальшому	планується	 	 співпраця	
за	 такими	 напрямками:	 розроблення	 та	 впро-

вадження	 спільних	 механізмів	 та	 заходів	 щодо	
здійснення	 волонтерської 	 науково-дослідної ,	
про св і тницько ї 	 і нформац ійно ї 	 д і яльно ст і ;	
орган і з ац і я 	 сп ільних 	 з аход ів , 	 з адоволення	
суспільних	 інтересів , 	 зокрема	 економічних,	
соціальних,	 культурних,	 екологічних	 та	 інших	
інтересів,	 використання	 наявних	 можливостей	 у	
забезпеченні	 захисту	 	 політичних,	 економічних,	
соціальних	прав,	 	 соціально	незахищених	верств	
населення	та	всіх	хто	цього	потребує.

 

Сьогодні	 на	 факультеті	 журналістики	 відбулася	
презентація	 навчального	 посібника	 «Журналістика	
інформаційного	агентства»	авторства	доцента	кафе-
дри	соціальних	комунікацій,	заслуженого	журналіста	
України	 Віктора	 Мазаного. 	 Видання	 є 	 першим	
спеціалізованим	 збірником,	 що	 говорить	 конкрет-
но	 про	 написання	 матеріалів	 для	 інформаційних	
агентств.	Автор	розповів	присутнім	про	особливості	
підготовки	 інформаційних	 матеріалів	 для	 ІА	 та	
труднощі,	з	якими	стикаються	кореспонденти	під	час	
роботи.	

Виключну	 професійність	 автора	 навчального	
посібника	 відзначив	 ректор	МЕГУ,	 доктор	юридич-
них	 наук,	 професор	 Віталій	 Дем’янчук,	 який	 долу-
чився	до	презентації.	Віталій	Анатолійович	зауважив	

значний	 практичний	 досвід	 Віктора	 Мазаного	 не	
лише	 у	 сфері	 практичної	 журналістики,	 але	 й	 його	
педагогічний	 стаж	 та	 вміння	 знайти	 підхід	 до	 сту-
дента.	Ректор	також	підкреслив	важливість	навчан-
ня	 на	 факультеті	 журналістики	 в	 умовах	 практико	
орієнтованої	складової	під	керівництвом	досвідчених	
професіоналів.

У	форматі	онлайн	до	заходу	доєдналася	Вікторія	
Леонова , 	 начальниця 	 інформац ійного 	 центру	
Рівненської	 АЕС.	 Оскільки	 її	 інтерв’ю	 стало	 ча-
стиною	 посібника,	 гостя	 відзначила	 актуальність	
матеріалу	й	по	цей	час,	 адже	проблеми	боротьби	 із	
коронавірусом,	 що	 піднімалися	 в	 публікації,	 знову	
стають	 предметом	 всебічного	 обговорення.	 Пані	
Вікторія	 також	 зауважила	 виключну	 важливість	
компетентно ст і 	 журнал іст а 	 п ід 	 час 	 роботи 	 і з	
технічною	 інформацією	 та	 відзначила	 діяльність	
лабораторії	атомної	журналістики,	що	функціонує	на	
факультеті	журналістики	МЕГУ.	

Важливість	 підготовки	 фахових	 посібників	 у	
галузі	 журналістики	 та	 винятковість	 праці	 Віктора	
Мазаного	 зауважив	 також	 і	 Дмитро	 Тарасюк,	 голо-
ва	 Рівненської	 обласної	 організації	 Національної	
спілки	журналістів	України.	 Досвідчений	медійник	
згадав	 кілька	 прикладів	 із	 професійної	 діяльності,	
що	 прекрасно	 ілюстрували	 тематику	 навчально-
го	 посібника	 та	 підкреслили	 важливість	 набуття	
теоретичної	бази	у	 стінах	університету.	Наприкінці	
зустрічі	 ректор	 МЕГУ,	 доктор	 юридичних	 наук,	
професор	Віталій	Дем’янчук	 урочисто	 вручив	пану	
Дмитру	 почесну	 грамоту	 за	 участь	 в	 організації	
обласного	 конкурсу	 «Турнір	 юних	 журналістів».	
Нагадаємо,	 що	 конкурс	 нещодавно	 успішно	 завер-
шився	на	факультеті	журналістики	МЕГУ.	Оскільки	
студенти	 другого	 курсу	 факультету	 журналістики	
вже	 навчаються	 за	 презентованим	 посібником,	 то	

в	 них	 виникали	 запитання	 стосовно	 оперативності	
та	 актуальності	 журналістських	 матеріалів,	 про	
специфіку	підготовки	та	проведення	інтерв’ю,	а	та-
кож	роботу	з	джерельною	базою.	Другокурсники	та-
кож	поділилися	враженнями	від	прочитаних	розділів	
та	зауважили	легкість	викладу	матеріалу	та	цікавість	
великої	кількості	прикладів	у	вигляді	додатків.

На юридичному факультеті 
було підписано меморандум 

про співпрацю

Доцент факультету 
журналістики презенту-

вав навчальний посібник 
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 Проєктна група факультету журналістики 
МЕГУ спільно із партнерами розробила збірку 
національних методичних рекомендацій щодо змісту, 
розробки та впровадження навчальних програм для 
здобуття ступенів бакалавра та магістра в галузі 
журналістики у ході реалізації проєкту Erasmus+ 
KA2 DESTIN. Онлайн версія збірника вже доступ-
на для перегляду на офіційному вебсайті проєкту 
Erasmus+ KA2 DESTIN.

	 Збірник	 національних	 методичних	 вказівок	
щодо	змісту,	розроблення	та	реалізації	освітніх	програм	
бакалавра	та	магістра	з	журналістики	в	рамках	проєкту	
Erasmus+	KA2	DESTIN	 містить	 корисну	 інформацію	
про	 навчальні	 плани	 та	 програми.	 У	 цих	 докумен-
тах	 і	 матеріалах	 акцентується	 увага	 на	 аналітичній	
підготовці,	яка	потрібна	сучасному	професійному	ринку	
праці,	а	також	на	посиленні	партнерства	між	виклада-
чем	і	студентом,	які	зміцнюють	якість	знань	та	дають	
гарантії	 працевлаштування	 випускника	 за	 професією.	
Плани	 дослідження	 показують,	 як	 використання	
інноваційних	 освітніх	 технології	 в	 процесі	 навчання	
дає	 можливість	широко	 розглянути	 думки	 студентів	
про	 викладання	 курсів,	 зміст	 навчальних	 програм	 та	
систему	оцінювання	результатів	навчання.

	 Оновлення	журналістської	освіти	через	впро-
вадження	 Erasmus+	 KA2	 DESTIN	 трансформують	 і	
модернізують	теоретичні	та	практичні	знання	й	навич-
ки	 роботи	 в	 ЗМІ.	Професіонали	 з	 десяти	 українських	
університетів,	 серед	 яких	 факультет	 журналістики	
МЕГУ,	під	час	роботи	над	проєктом	переконалися,	що	
поєднання	різних	ідентичностей	будує	нове	розуміння	
місії	журналістики,	її	стандарти	та	етичні	норми.

	 У	зв’я		зку	з	російською	війною,	яка	триває	в	
Україні,	реформа	журналістської	освіти	набула	нового	
змісту.	Цю	думку	особливо	підкреслюють	та	розділяють	
закордонні	 партнери.	 Руйнування	 інфраструктури	
вищих	 навчальних	 закладів,	 міграція	 студентів	 та	
професорсько-викладацького	 складу	 університетів	
змінює	 звичні	 форми	 навчання.	 Реалізація	 проєкту	
Erasmus+	 KA2	 DESTIN	 вже	 показала	 важливість	
академічних,	 професійних	 та	 кар’єрних	 умов,	 у	 яких	
журналістська	освіта	може	розвиватися	через	партнер-
ство	 та	 співпрацю	 з	 Великобританією	 та	 ЄС.	 Через	
впровадження	проєктних	напрацювань	можна	не	лише	
полегшити	 систему	 адаптації	 студентів	 та	 викладачів	
до	 нового	 етапу	 навчання,	 але	 й	 зробити	 процес	
професійного	зростання	більш	перспективним	та	адап-
тованим	до	сучасних	умов.

 Особливості роботи військового кореспон-
дента в зоні бойових дій розкрив студентам на-
чальник відділення спеціальних кореспондентів 
Інформаційного агентства Міністерства оборони 
України (м.Рівне) підполковник Віктор Шубец під 
час пресконференції, що відбулася на факультеті 
журналістики Міжнародного економіко-гуманітарного 
університету імені академіка С. Дем′янчука.

	 «Виконати	 завдання	 і	
залишитися	 живим	 та	 здоровим	
–	 ось	 алгоритм,	 який	 визначає	
роботу	 журналіста	 на	 війні»,	 –	
сказав	 Віктор	Шубец.	 За	 його	
словами,	 це	 правило	 стосується	
як	журналістів,	які	служать	у	ЗСУ,	
так	 і	 цивільних	 представників	
засобів	масової	 інформації,	 котрі	
готують	 свої	 матеріали	 безпосе-
редньо	біля	ліній,	де	йдуть	бої.	

	 Співбесідник	 студентів	
детально	 розповів	 про	 етапи	 одержання	 акредитації,	
яку	надає	Міністерство	оборони	України	вітчизняним	та	
зарубіжним	журналістам,	а	також	висловив	поради	щодо	
того,	яких	правил	особистої	безпеки	слід	дотримуватися	
працівнику	преси,	радіо,	телебачення,	коли	він	перебуває	

на	фронті.
	 Запитання	 студентів	 стосувалися	 й	 обставин	

потрапляння	 журналіста	 в	 полон,	 роботи	 речників	
різних	командувань	ЗСУ	і	методики	оприлюднення	ними	
повідомлень,	технічних	засобів	передачі	новин.

Стосовно	 точності	 та	 об′єктивності	 публікацій	 про	
події	 російсько-української	 війни,	 то	 В.	Шубец	 за-
кликав	 розрізняти	фейки	 й	 правдиві	 дані,	 а	 для	 цього	

він	 рекомендує	 користуватися	 лише	
повідомленнями	Генерального	штабу	
ЗСУ–	найнадійнішим	джерелом.

	 «Я	 свій	 робочий	 день	 почи-
наю	саме	 із	його	 зведень.	 І	на	основі	
цього,	 аналізую	 весь	 інший	 потік	
інформації»,	–	зазначив	він.

	 Гість	 продемонстрував	 також	
екіпірування,	 яке	 зобов′язаний	мати	
військовий	 журналіст,	 показав	 за-
соби,	 необхідні	 для	 надання	 першої	
медичної	 допомоги,	 розповів	 про	

захисні	 можливості	 бронежилета	 й	 каски	 –	 учасники	
мали	змогу	їх	приміряти.

	 В.	Шубец,	який	неодноразово	проводив	зустрічі	
зі	 студентами	МЕГУ,	 зосередився	також	на	практичних	
питаннях	журналістської	майстерності.

Із майбутніми журналістами зустрівся військовий      
кореспондент Віктор Шубец

Факультет журналістики долучився до створення   
збірки методичних рекомендацій за проєктом Erasmus+ 

KA2 DESTIN


