
Нам - 20 років
10 причин, чому абітурієнти 

обирають МЕГУ

1. У нас ти здобудеш не просто якісну 
освіту, але й можливість отримати ди-
плом європейського зразка, вчитися і ста-
жуватися за кордоном та спілкуватися зі 
своїми закордонними ровесниками.

2. Тебе навчатимуть та будуть 
ділитися своїми знаннями та досвідом 
академіки, доктори та кандидати наук, 
які є провідними фахівцями у своїх галузях 
не лише в Україні, але й в Європі. Згодом 
ти теж можеш стати науковцем МЕГУ, 
адже для наших випускників на роботу в 
університет завжди “зелене світло”.

3. Студенти МЕГУ на 100 відсотків 
забезпечені гуртожитками!!!

4.Тільки для студентів МЕГУ найкра-
щий та найбільший на Рівненщині басейн 
“Авангард” зі спортивними та тренажер-
ними залами .

5. Наші студенти завжди мають 
можливість реалізувати свої здібності у 
спортивних, естрадних, танцювальних 
гуртках, театральній студії чи в команді 
КВН.

6. МЕГУ — закрита зона для хабарів 
та хабарників!

7. Тільки студенти та викладачі МЕГУ 
мають можливість удосконалювати знан-
ня іноземної мови на спеціальних курсах та 
на пільгових умовах у Фінляндії.

8. Вже з наступного навчального року 
студенти МЕГУ матимуть змогу, окрім 
основної спеціальності, опановувати 
(на вибір і безкоштовно) ряд робітничих 
спеціальностей і, відповідно, бути ще більш 
конкурентноздатними на ринку праці.

9. М і ж н а р о д н и й  е к о н о м і к о -
гуманітарний університет імені академіка 
Степана Дем'янчука щорічно займає 
провідні місця  у різноманітних рейтин-
гах  кращих вузів України, які укладають 
фахівці та журналісти.  

10. Н а й к р а с и в і ш і  д і в ч а т а  т а 
найкращі спортсмени України теж вчать-
ся в МЕГУ!!! ;)
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Щиро вітаємо вас із успішним закінченням Міжнародного  
економіко-гуманітарного університету імені 
академіка С. Дем'янчука. 

Ви пройшли непростий шлях від абітурієнта до ба-

калавра, спеціаліста та магістра і тепер йдете у широку 

життєву дорогу з необхідним багажем знань, з набутим 

життєвим досвідом та відмінними моральними якостями. 

Ми віримо у те, що вже завтра у вас буде хороша робота, 

добра родина та великі подальші перспективи. Хтось із 

вас збагатить нашу науку новими відкриттями, хтось стане 

визначним політиком чи громадським діячем, хтось буде 

навчати дітей чи працювати на виробництві. Але ким би 

ви не стали і де б не були -- ви назавжди залишитесь у на-

ших серцях і в історії МЕГУ.

Здоров'я та миру Вам і Вашим родинам!

Продовження читайте на стор. 2

У Міжнародному економіко-
гуманітарному університеті імені 
академіка Степана Дем'янчука 
черговий випускний. Сотні юнаків 
та дівчат, вже як спеціалісти 
та магістри з обраних галузей, 
сьогодні прощаються зі своєю 
альма-матер, а вже завтра будуть 
пізнавати смак справжнього до-
рослого життя. 

Вступив у своє “доросле” жит-
тя і сам університет, адже вже во-
сени йому виповниться 20 років. 
І вже от-от розпочинається  нова 
вступна кампанія до вищих на-
вчальних закладів  України. І вона 
знову буде непростою, адже цього 
року школу закінчили на декілька 
тисяч менше учнів, ніж торік. 
Яким був цей навчальний 
рік і як за таких умов пра-

цюють приватні вищі навчальні 
заклади наша розмова з ректо-
ром Міжнародного економіко-
гуманітарного університету імені 
академіка Степана Дем'янчука 
професором Анатолієм Степано-
вичем Дем'янчуком.

--  Анатолію Степанови-
чу,  МЕГУ, один із перших вищих 
приватних навчальних закладів у 
Західній Україні, пройшов непро-
стий шлях і за  20 років не здавав, 
а нарощував свої позиції. Як це 
вдалося?

-- Насамперед, це заслуга ко-
лективу університету: науковців, 
технічного персоналу і, звичайно, 
самих студентів. 

Дорогі випускники!

Анатолій Дем'янчук: 
“Наші випускники -- гарантія 
успіху МЕГУ”
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Б о  в о н и  —  п р о д у к т  н а ш о ї 
праці, гарантія успіху. А ще ми 
завжди приділяли максимум уваги 
метеріально-технічному забезпечен-
ню. Ми чудово розуміємо, що студент, 
окрім того, що має отримати якісну і 
різнопланову підготовку, він ще має 
десь жити, добре харчуватися, мати 
можливість займатися на дозвіллі 
улюбленою справою... Наприклад, 
спортом чи в естрадному колективі. 
Мати доступ до інтернету, до сучасної 
бібліотеки. І ми це все даємо студен-
там.

-- Цьогорічна вступна кампанія, 
зрештою, як і майже всі останніми 
роками, обіцяє бути непростою. 
Абітурієнтів стає менше, а вищі 
навчальні заклади пропонують все нові 
і нові спеціальності. Як виживати за 
таких умов? Простіше чи складніше, 
аніж державним вищим навчальним 
закладам?

-- Вступна кампанія — особливий 
період для всіх навчальних закладів, і 
приватних, і державних.  І він однаково 
для всіх не є простим. Але цей період 
не виникає на чистому майданчику, це, 
на мою думку, певний показник роботи 
за весь  попередній період, і робота 
проводиться на основі усіх попередніх 
років, всієї історії. 

Сьогодні абітурієнт, разом зі своїми 
батьками, дуже прискіпливо обирає 
не тільки майбутню спеціальність, але 
й  вищий навчальний заклад, в якому 
може отримати серйозну різнопланову 
підготовку.  Зараз замало бути чисто 
механіком, чисто інформатиком. Від 
спеціаліста вимагається  бути серйоз-
но підготовленим, окрім основної 
спеціальності, в галузі юриспруденції, 
в галузі управління, в галузі нових 
технологій.  Ми робимо акцент на 
це. Також добре розуміємо, що для 
абітурієнта замало показати рекламний 
буклет чи почути стандартний виступ 
уповноваженої особи від університету.  
Вони та їхні батьки хочуть побачити сам 
заклад, його інфрастуктуру, відвідати 
бібліотеку, подивитися гуртожитки, 
аудиторії, зрештою поспілкуватися зі 
студентами, які вже навчаються у нас. 
А тоді роблять висновки і приймають 
рішення.  Тому нам приємно, що про-
тягом усіх цих років, коли ми говоримо  
про демографічну кризу,  МЕГУ має 
свого абітурієнта, може  проводити 
повноцінний навчальний процес за 
всіма ліцензованими напрямками. 

-- Які козирі має МЕГУ у роботі з 

абітурієнтами?
-- Ми проводимо повноцінні 

к а м п а н і ї  п о  і н ф о р м у в а н н ю 
абітурієнтів про наш навчальний за-
клад. Зустрічаємося з випускниками 
шкіл, коледжів. Без цього сьогодні не 
можна. Але акцент робимо на своїй 
матеріально-технічній базі, а це чоти-
ри навчальних корпуси, стовідсоткове 
забезпечення студентів гуртожит-
ками, сучасна бібліотека, сучасний 
спортивно-тренажерний комплекс із 
найбільшим на Рівненщині плавба-
сейном, вільний доступ до інтернету... 
Перераховувати і перераховувати... Зо-
крема, нещодавно відкрили надсучасну 
криміналістичну лабораторію на юри-
дичному факультеті. А ще різноманітні 
гуртки та студії. Не на папері, а в яких 
реально охоче займаються наші сту-
денти, а потім виступають на великих 
сценах. І викладачі щорічно виступа-
ють перед студентами, теж показують 
свої художні таланти. 

Зрештою, МЕГУ став на Рівненщині 
своєрідною журналістською Мекою — 
ви не знайдете в області жодного ЗМІ, 
де б не працювали наші випускники, 
а інколи й цілі редакції складаються з 
наших випускників. 

-- МЕГУ — один із перших приват-
них ВНЗ України, який налагодив тісну 
співпрацю із зарубіжними вищими на-
вчальними закладами. Сьогодні цим вже 
нікого не здивуєш і отримати освіту 
за кордоном видається досить доступ-
ним. Ваша оцінка таких інтеграційних 
процесів.

--  Цьогорічна вступна кампанія 

є особливою, насамперед в плані 
величезної інтеграції зарубіжних 
навчальних закладів на територію 
освітнього простору України.  З одного 
боку — це позитивний процес. Наш 
університет вже протягом 8 років 
працює із закордонними освітніми 
закладами за ліцензіями Міністерства 
освіти та науки  і ліцензіями вищих 
навчальних закладів Польщі та Угор-
щини. Але одна справа працювати в 
ліцензованому правовому полі, маючи 
потужну матеріально-технічну базу, 
і зовсім інша — бути посередником 
в агітації наших випускників для на-
вчання у вишах європейських держав. 
При цьому створюючи негативний 
імідж для навчальних закладів України. 
Мовляв, там все набагато краще, 
ніж у нас. Що не завжди відповідає 
дійсності. На освітніх послугах сьогодні 
багато “підприємців” займаються про-
сто підприємницькою діяльністю. 
Хоч самі далекі від освітніх процесів. 
Без ліцензій, без інших необхідних 
документів, часто просто вводячи в 
оману абітурієнтів. Наприклад, багато 
коледжів, які не мають часто своєї 
матеріальної бази взагалі,  сьогодні 
оголошують про навчання на ступінь 
бакалавра у вищих навачальних закла-
дах  Польщі.  Нонсенс. 

-- Анатолію Степановичу, сьогодні 
радісний, і сумний день водночас. Що 
побажаєте нашим випускникам?

-- Підсумовуючи попередню розмо-
ву, хочу сказати, що ми віримо, що цей 
рік буде для МЕГУ не менш успішним 
за попередні роки.  А найкращою 
рекламою для нашого університету 
є наші студенти, їхні перемоги на 
конкурсах,  олімпіадах, у спортивних 
змаганнях та творчих конкурсах, і 
особливо, наші випускники. Які є 
працевлаштованими і які серйозно 
працюють в різних сферах: директо-
рами банків та спільних підприємств, 
працюють за кордоном, працюють в 
ООН, стають народними депутатами. 
Вони - наша основна реклама. Вони 
— гарантія успіху нашого університету. 
Тому сьогодні хочу побажати їм гарно-
го життя, гарних друзів та хорошої долі. 
Хай Бог благословляє вас на ваших 
життєвих дорогах! Ми сумуватимемо 
за вами, радітимемо вашим успіхам 
і  завжди радо будемо зустрічати вас 
у вашому домі, у  Міжнародному 
економіко-гуманітарному університеті 
імені академіка Степана Дем'янчука.

Спілкувався Василь ТУЗ

Анатолій Дем'янчук: “Наші випускники -- 
гарантія успіху МЕГУ”
Продовження 
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Першокурсники факультету 
європейської освіти Міжнародного 
економіко-гуманітарного університету 
імені академіка Степана Дем’янчука 
склали заліково-екзаменаційну 
сесію у Великопольській соціально-
економічній вищій школі.

Нещодавно студенти, які на-
вчаються за польськими про-
грамами партнерського вишу за 
спеціальностями «інформатика», 
« е к о н о м і к а  п і д п р и є м с т в а  і 
управління персоналом», «фінанси 
і банківська справа», «початко-
ва та дошкільна освіта», поверну-
лися зі Сроди Великопольської. 
У партнерському виші нашого 
університету — Великопольській 
соціально-економічній вищій школі 
— наші «європейці» поглиблено 
вивчали польську мову, відвідували 
лекційні та практичні заняття 
зі своїх спеціальностей, склада-
ли заліково-екзаменаційну сесію. 
Студенти МЕГУ мали унікальну 
можливість познайомитись з науков-
цями світового рівня, адже саме в цей час там проходила 
міжнародна науково-практична конференція.

Окрім аудиторної роботи, представники нашого 
університету відвідали з екскурсією Познань, Люблін та 
Берлін (Німеччина).

«Європейці» вивчали мову у Польщі

Нещодавно делегація ПВНЗ «Міжнародний 
економіко-гуманітарний університет імені 
академіка Степана Дем’янчука» у складі 
Дем’янчука В.А., проректора зі стратегічного 
розвитку університету та Пархомчук М.М., 
завідувача відділу міжнародного співробітництва, 
офіційно відвідала Вищу Школу Туризму та 
Екології у м. Суха-Безкидська (Польща).

Головною подією зустрічі стало підписання 
угоди про співпрацю та співробітництво, яка 
передбачає обмін студентами та викладача-
ми, публікацією спільних наукових збірників, 
розробку спільних навчальних програм та 
організацію студентської практики. Слід зазна-
чити, що головною умовою нової угоди є впро-
вадження спільних магістерських програм на-
вчання за спеціальностями «Туризм та рекреація» 
та «Міжнародний туризм». Таким чином студенти 
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний 
університет імені академіка Степана Дем’янчука» 
матимуть можливість отримувати європейські 
дипломи з вищевказаних спеціальностей за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр.

Крім того угода передбачає стажування 
студентів МЕГУ, які вивчають туризм у кращих 
готелях Іспанії (Канарські острови, Гран Канарія та Ла 
Пальма, Майорка) Мальти, Ірландії, Німеччини, Франції, 
Тунісу, Туреччини, Єгипту, Італії, Греції, (острови Родос, 
Кос, Східний Пелопонес).

Вища Школа Туризму та Екології у м. Сухій-
Бескидзькій є потужним центром міжнародної освіти 

та займає перше місце у галузевому рейтингу вищих 
шкіл, які надають освіту по спеціальності «Туризм» у 
Польщі. Таким чином співпраця з новими партнерами 
надасть нові можливості студентам ПВНЗ «Міжнародний 
економіко-гуманітарний університет імені академіка 
Степана Дем’янчука», які навчаються з спеціальністю 
«Туризм».

Нові горизонти співпраці!
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В Інституті педагогічної освіти Міжнародного економіко-
гуманітарного університету імені академіка Степана 
Дем’янчука відбувся майстер клас «Табірний збір» з 
підготовки студентів педагогічного і природничо-
географічного факультету до виховної роботи зі школярами 
в літніх оздоровчих таборах.

Майбутні педагоги мали можливість удосконали-
ти свої практичні вміння і навички під час організації 
Дня Всезнайки, гри-інсценізації мультиплікаційного 
фільму, різноманітних конкурсно-розважальних програм, 
подорожі мальовничими куточками України, виступів 
екологічних бригад, свята іменинника та інших заходів.

Студенти готувалися 
стати вожатими

На базі МЕГУ імені академіка Степана Дем'янчука відбулася Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми та 
перспективи розвитку фізичної терапії". Тут обговорювались проблеми становлення спеціальності в Україні, шляхи форму-
вання статусу і розвитку професії “фізична терапія” для надання допомоги відповідного рівня, обсягу і якості особам, які її 
потребують.

У МЕГУ спілкувалися фізичні реабілітологи

Організаторами заходу виступили Міжнародний 
економіко-гуманітарний університет імені академіка 
Степана Дем'янчука, Artesis University College Antwerp, 
Управління у справах молоді та спорту та Управління 

охорони здоров’я Рівненської обласної державної 
адміністрації, Управління освіти виконавчого комітету 
Рівненської міської ради, Українська Асоціація фізичної 
терапії.

Науковці та практикуючі фізичні реабілітологи 
обговорювали стандарти діяльності фізичної терапії; 
вимоги до якості та обсягу послуг фізичної терапії; 
підвищення якості стандартів освіти та перепідготовки 
фахівців фізичної реабілітації/фізичних терапевтів; 
підвищення професійного рівня фахівців фізичної 
реабілітації/фізичних терапевтів, їх атестації. В рамках 
конференції пройшов семінар з педіатрії для фахівців 
фізичної реабілітації/фізичних терапевтів в центрі ранньої 
педагогічної реабілітації та соціальної адаптації дітей з осо-
бливими потребами „Пагінець”.

Учасниками конференції стали вчені та фізичні 
реабілітологи вищих навчальних закладів та реабілітаційних 
установ Києва, Львова, Севастополя, Запоріжжя, Луцька, 
Кременця, Рівного, а також Антверпена (Бельгія). Захід 
відвідали фізичні реабілітологи з Волинської, Львівської, 
Тернопільської, Житомирської областей.
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На історико-філологічному факультеті Міжнародного 
економіко-гуманітарного університету імені академіка 
Степана Дем’янчука відбулась звітна наукова 
студентська конференція «Українська та зарубіжна 
філологія і лінгводидактика ХХІ століття».

Конференція стала ювілейною, адже науковому 
студентському товариству історико-філологічного 
факультету «Пошук» виповнюється десять років. В її 
роботі взяли участь проректор з наукової роботи Во-
лодимир Борейко, декан історико-філологічного фа-
культету Таміла Груба, завідувач кафедри української 
мови та методик викладання Наталія Мединська, 
завідувач кафедри української літератури Віталій 
Назарець, завідувач кафедри іноземних мов Діана 
Попова.

Студентка Маргарита Шкабаріна, секретар СНТ 
«Пошук», виступила з підсумковою презентацією 
«Нам 10 років». Також інші студенти розповідали 
про свої наукові роботи. Завкафедри української мови та 
методик викладання Наталія Мединська у рамках «Шко-
ли молодого науковця» зробила огляд новітніх напрямів 
лінгвістичних досліджень.

Проректор з наукової роботи Володимир Борейко 

відзначив подяками активістів студентського товариства 
«Пошук» та побажав й надалі робити поступові кроки в 
царині науки.

Після пленарного засідання робота конференції про-
довжилась у секціях, де студенти-філологи виступали з 
доповідями.

На юридичному факультеті 
Міжнародного економіко-
гуманітарного університету імені 
академіка Степана Дем’янчука розпо-
чав роботу криміналістичний полігон, 
який складається з лабораторії та 
кімнати для відпрацювання слідчих дій.

З а  с л о в а м и  з а в і д у в а ч а 
криміналістичної лабораторії Петра 
Давидюка, який має великий стаж ро-
боти в правоохоронних органах саме як 
експерт-криміналіст, щойно відкрита 
в МЕГУ учбова криміналістична 
лабораторія стане місцем, де студенти 
юридичного факультету вчитимуться 

проводити різноманітні експертизи 
— знімати відбитки пальців, ство-
рювати фотороботи підозрюваних, 
досліджувати фальшиві грошові ку-
пюри та документи тощо. До речі, за 
діями студентів можна спостерігати че-
рез веб-камеру, а потім проаналізувати 
їхні дії. Саме тому навчання на 
криміналістичному полігоні дасть 
майбутнім фахівцям перші крупиці 
досвіду та професійних навичок. Тим 
більше, що з введенням у дію нового 
Кримінально-процесуального кодек-
су України попит на кваліфікованих 
слідчих зростає.

У МЕГУ відкрито 
криміналістичну лабораторію

Студенти-філологи виступали з доповідями
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На факультеті журналістики 
Міжнародного економіко-
гуманітарного університету 
імені Степана Дем'янчука 
відбувся тиждень 
«Журналістська весна в 
МЕГУ-2013».

П р о  н о в у  і н т е р н е т -
журналістику розповів ви-
пускник факультету Сергій 
Ющишин — як створю-
вати заголовки, як опера-
тивно відправляти фото з 
мобільного, як наповню-
вати інтернет-сторінку, як 
підвищити читабельність 
новинного матеріалу,  як 
використовувати соціальні 
мережі.

Головною подією тижня 
стала зустріч студентів з 
провідними журналістами: 
Сергієм Бондаренком — го-
ловним редактором газети 
«Молодь України», заслу-
женим журналістом України; Ігорем Паримським — 
головним редактором видавництва «Преса України»; 
Володимиром Різуном — директором Інституту 
журналістики. Київські гості коротко розповіли те, 
якими якостями має володіти справжній журналіст, зате 
більшу частину спілкування відвели презентації книги-
спогадів про нашого земляка Володимира Боденчука — 
заслуженого журналіста України, багатолітнього голов-
ного редактора газети «Молодь України», засновника 
газети «Український футбол». Символічно, що одним з 
його друзів був й викладач кафедри теорії та методики 
журналістської творчості МЕГУ Віктор Мазаний. Саме 
заголовок його нарису став назвою книги.

Майстер-клас з телевізійної журналістики провів 
випускник факультету, а нині власний кореспондент 
телеканалу «Україна», Володимир Миколайчук. Сту-
денти, розділившись на групи, вправлялись у складанні 
плану репортажу про місцеву подію так.

Про рекламну діяльність розповіла директор 
рекламної агенції «ТАІР», ексклюзивний представ-
ник глянцевого журналу «FREE Тайм» Тетяна Семе-
нюк. Слухачі вникали в суть рекламної комунікації, 
з’ясовували особливості спілкування з рекламодавцями 
та виробництва рекламного інформаційного продукту.

Невимушеною вийшла бесіда зі  спортивними 
журналістами — головним редактором програми "Про 
футбол" телеканалу "2+2" Володимиром Звєровим та 
журналістом Дмитром Поворознюком. Гості розповіли 
про особливості роботи спортивних телевізійників, про 
те, як зробити гарне інтерв’ю, про рівень оплати праці 
на телеканалі, про медійну конкуренцію в спортивній 
галузі.

Рівненські фоторепортери Анатолій Похилюк та 
Андрій Деркач показали підбірки своїх репортажів та 
розповіли, як працювати над темою, про особливості 
оперативної фотозйомки.

Журналісти МЕГУ спілкувалися з майстрами

13-24 червня на базі Комунального за-
кладу "Дитячий спортивно-оздоровчий 
комплекс «Електронік-Рівне» (с. Ку-
стин Рівненського району Рівненської 
області) Національним центром «Мала 
академія наук України» спільно з об-
ласним комунальним позашкільним 
навчальним закладом «Рівненська 
мала академія наук учнівської 
молоді» та Міжнародним економіко-
гуманітарним університетом імені 
академіка Степана Дем'янчука, про-
водилась Всеукраїнська літня школа 
журналістики Малої академії наук 
України.

Її урочисте відкриття відбулося 
1 3  ч е р в н я  у  к о н ф е р е н ц - з а л і 
Р і в н е н с ь к о г о  Б у д и н к у  в ч е -
них. Літню школу для 21 учня з 
різних областей України провели 
викладачі факультету журналістики 
МЕГУ, журналісти місцевих ЗМІ, 
літературознавці, психологи. За 
с л о в а м и  н ау к о в о г о  к е р і в н и к а 
Всеукра їнської  л ітньої  школи 
журналістики МАН України, кан-
дидата філологічних наук, доцента, 
декана факультету журналістики 
Ольги Мітчук, учні школи про-
живали в комфортабельних корпу-

сах у лісі в мальовничому куточку 
Рівненського району, прослуха-
ли тематичні лекції,  їх навчали 
підготовці газетних публікацій та 
телевізійних репортажів, роботі в 
інтернеті та мистецтву мовлення, 
ознайомили з інформаційними та 
комунікаційними технологіями. 

Окрім навчання, учні літньої 
школи спілкувались з поетами, 
прозаїками, публіцистами, а та-
кож відвідали телеканал «Рівне1», 
Видавничий центр «Друк Волині», 
їздили з екскурсіями в міста Острог, 
Почаїв і Луцьк.

Учні навчалися журналістиці
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ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
1) Фінанси і кредит. Кваліфікація: фахівець з фінансів і кредиту, 
викладач економічних дисциплін.
Спеціалізації: державні фінанси, податкова справа, фінанси 
підприємств.
(Бакалавр, спеціаліст, магістр) /денна, заочна/
2) Менеджмент і адміністрування. Кваліфікація: менеджер-
адміністратор, менеджер (управитель) організації, викладач 
економічних дисциплін. 
Спеціалізації: менеджмент підприємницької діяльності, ме-
неджмент торгівлі та сфери послуг, менеджмент підприємств 
і організацій АПК, менеджмент з поглибленим вивченням 
іноземної мови. 
(Бакалавр, спеціаліст, магістр) /денна, заочна/
3) Маркетинг. Кваліфікація: бакалавр з маркетингу.
(Бакалавр) /денна/
Сфера    діяльності:    економіст,    бухгалтер,    фінансист,   ме-
неджер    на підприємствах    і    в    організаціях    виробничої   та    
невиробничої   сфер, бюджетних   і   кредитних   установах,   по-
даткових   органах   та   страхових компаніях, науково-дослідних  
установах та навчальних закладах.

ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
1) Географія. Кваліфікація: вчитель географії.
Спеціалізації: біологія,  фізичне виховання.
(Бакалавр, спеціаліст, магістр) /денна/
2) Біологія. Кваліфікація: вчитель біології. (Бакалавр) /денна, 
заочна/
3) Туризм.   Кваліфікація: обслуговування туристичної 
діяльності. 
(Бакалавр) /денна/
Сфера діяльності: вчитель загальноосвітньої школи, організатор 
краєзнавчо- туристичної роботи. 
 
ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
1) Дошкільна    освіта.  Кваліфікація: вихователь дітей дошкільного 
віку.
(Бакалавр) /денна, заочна/
2) Практична психологія. Кваліфікація: практичний психолог, 
соціальний педагог. 
Спеціалізації: викладач психології, соціальний психолог.
(Бакалавр, спеціаліст) /денна, заочна/
3) Початкова    освіта.    Кваліфікація:    вчитель    початкової   школи.   
Спеціалізації: практична психологія, англійська мова, німецька 
мова, французька мова, біологія, основи інформатики, дошкільна 
освіта, організатор початкової освіти. 
(Бакалавр, спеціаліст, магістр) /денна, заочна/
4) Педагогіка вищої школи. Кваліфікація: викладач університетів 
та вищих навчальних закладів.  
(Магістр) /денна, заочна/

ФАКУЛЬТЕТ ЗДОРОВ'Я, ФІЗИЧНОЇ 
КУЛЬТУРИ І СПОРТУ 
1) Здоров'я людини. Кваліфікація: викладач фізичного виховання 
і спорту, спеціаліст з фізичної реабілітації. 
Спеціалізації:фізична реабілітація, фізична реабілітація в 
педіатрії, фізична рекреація, спортивна реабілітація, оздоровчі 
технології.
(Бакалавр, спеціаліст, магістр) /денна, заочна/
2) Фізичне виховання. Кваліфікація: викладач фізичного вихован-
ня і спорту, спеціаліст з адаптивної фізичної культури. 
Спеціалізації: технологія спортивної підготовки, менеджмент у 
галузі фізичної культури, спорту і туризму, технології спортивно-
оздоровчої роботи. 
(Бакалавр, спеціаліст, магістр) /денна, заочна/
Сфера діяльності: ЗОШ, спеціалізовані  школи, фізкультурно-
спортивні центри і клуби інвалідів та ДЮСШ, навчально-
реабілітаційні центри.   

ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛІСТИКИ 
1) Журналістика. Кваліфікація: журналіст. 
Спеціалізації: журналістська робота на телебаченні, журналістська 
робота в пресі, фотожурналістика. 
(Бакалавр, спеціаліст, магістр) /денна, заочна/
2) Реклама і зв'язки з громадськістю. Кваліфікація: рекламіст, 
фахівець із зв'язків з громадськістю, пресс-секретар, піар-
технолог. 
(Бакалавр) /денна, заочна/

Сфера діяльності: журналіст     інформаційних     комунікацій     
(радіо, телебачення, преса), менеджер масових видань, 
фотожурналістика, організація фотовиставок, літературний 
редактор, рекламний менеджер, громадські зв'язки, політичні 
технології, друкована преса, менеджер у сфері надання 
інформаційно-рекламних послуг, прессекретар. 

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
1) Правознавство. Кваліфікація: юрист. 
Спеціалізації: цивільно-правова, кримінально-правова, юридич-
на журналістика. (Бакалавр, спеціаліст) /денна, заочна/
Сфера   діяльності:   судові   та   правоохоронні   органи,   органи    
юстиції, юристконсульти підприємств, установ та організацій.

ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
1) Українська   мова  та  література.   Кваліфікація: вчитель 
української мови та літератури, вчитель зарубіжної літератури; 
філолог, викладач української мови та літератури. 
Спеціалізації: англійська, німецька, французька, польська мови, 
редагування освітніх видань, історія, шкільне бібліотекознавство, 
режисура шкільних театрів.
(Бакалавр, спеціаліст, магістр) /денна, заочна/
2) Історія. Кваліфікація: вчитель історії; історик, викладач 
історії. 
С п е ц і а л і з а ц і ї :  п р а в о з н а в с т в о ,  г е о г р а ф і я , ш к і л ь н е 
бібліотекознавство. 
(Бакалавр, спеціаліст, магістр) /денна, заочна/
3) Англійська мова та література (з поглибленим вивчен-
ням однієї із слов' янських мов). Кваліфікація: філолог, вчи-
тель англійської та німецької/французької мов і зарубіжної  
літератури. 
(Бакалавр, спеціаліст) /денна, заочна/
4) Німецька мова та література (з поглибленим вивченням однієї 
із слов' янських мов). Кваліфікація: філолог, вчитель німецької та 
англійської/французької мов, зарубіжної  літератури. 
(Бакалавр) /денна, заочна/

ФАКУЛЬТЕТ КІБЕРНЕТИКИ 
1) Інформатика. Кваліфікація: спеціаліст з інформатики, вчитель 
інформатики. 
Спеціалізації: програмне забезпечення ЕОМ, обслуговування 
комп'ютерних систем та мереж, бази данних, IP-телефонія та 
інфокомунікаційні технології, комп'ютерна графіка та дизайн, 
інформатика з поглибленим вивченням англійської мови, 
мережеві технології та системне адміністрування. 
(Бакалавр, спеціаліст, магістр) /денна, заочна/
2) Прикладна математика. Кваліфікація: спеціаліст з прикладної 
математики, вчитель математики. 
Спеціалізації: інформаційні системи і комп'ютерне моделюван-
ня, інформаційна безпека, інформаційні технології в управлінні 
соціальними системами, соціальна статистика, інформатика 
банківської справи та аналіз фінансового ринку, інтелектуальні 
системи управління і прийняття рішень в економіці та бізнесі.
(Бакалавр, спеціаліст) /денна, заочна/
Сфера діяльності:  спеціаліст у сфері інформатизації економіки, 
освіти, торгівлі, транспорту, зв'язку.     

ІНСТИТУТ ЗАОЧНОГО, ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ТА 
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
Студенти університету мають можливість використовувати 
сучасні інтерактивні технології фахової підготовки. 
Дистанційне навчання орієнтоване на молодь, яка праг-
не отримати освіту, долучившись до сучасних засобів 
навчання,  хоче здобути кон’юнктурну спеціальність, 
перекваліфікуватися чи підвищити свій освітній рівень. 
Змішана система заочного навчання дозволить студентам  
самостійно обирати зручний режим вивчення  дисциплін. 

Дистанційне навчання забезпечить студенту взаємодію з ви-
кладачем за індивідуальною програмою та графіком.

Навчання в інституті здійснюється на всіх факультетах 
університету за всіма напрямами та спеціальностями.

Студенти університету мають можливість отримати 
додаткові освітні послуги за суміжними та робітничими 
спеціальностями  безкоштовно!
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У рамках співпраці Міжнародного економіко-гуманітарного 
університету імені академіка Степана Дем’янчука та 
Західно-Фінляндського коледжу, група слухачів курсів 
вивчення англійської мови побувала у м. Гуйттінені 
(Фінляндія).

Інноваційний освітній проект «Англійська мова в 
Фінляндії» здійснюється з активним використанням 
комунікативних методик. Восьмеро слухачів — учні 
загальноосвітніх шкіл та вчитель англійської — про-
тягом двох тижнів вдосконалювали мовні навички у 
спілкуванні з викладачами-носіями мови. Навчання 
поєднувалось з інтерактивним відпочинком та дозвіллям 
в англомовному середовищі. Так, слухачі з Рівненщини 
підготували презентації «Моя країна», «Місто моєї мрії» 
та самодіяльну виставу. Щовечора діти брали участь в ан-
гломовних іграх. Також ознайомились з містом Гуйттінен 
та його мальовничими околицями, де й розташований 
Західно-Фінляндський коледж. На Великдень слухачі 
курсів побували у Турку, де відвідали святкову службу в 
православному храмі. У столиці країни Гельсінкі стали 
свідками свята Ваппу випускників ліцеїв. Ще одна цікава 
поїздка — на поромі до шведської столиці Стокгольму. 
Там учні пройшлись середньовічним Старим містом, 
відвідали Королівський палац-резиденцію глави держа-

ви, були присутніми при урочистій зміні королівського 
караулу.

По завершенню курсу слухачі отримали європейський 
сертифікат.

Англійську вивчали у Фінляндії

Народний студентський театр «Бриз» Міжнародного 
економіко-гуманітарного університету імені академіка 
Степана Демянчука презентував нову постановку вистави 
«Абрикосовий рай».

Наприкінці навчального року викладачі, студенти та 
працівники університету мали змогу трішки порелаксува-
ти за переглядом спектаклю. Казку про жіночу дружбу за 
мотивами пєси Олени Ісаєвої «Абрикосовий рай» розіграли 
актори народного студентського театру «Бриз» імені Бог-
дана Денисюка. Зважаючи на те, що мистецький колектив 
спеціалізується здебільшого на фольклорній тематиці, нову 

виставу можна вважати дебютом. У ній йдеться про курор-
тну історію, яких будь-де і будь-коли трапляється чимало. 
Дві подруги - закомплексована і боязка Люба та якрава та 
емоційна Міла - знайомляться з добрим господарем будин-
ку Славою, та легковажним і цинічним наймачем квартири 
Колею. Дія відбувається в абрикосовому саду господаря. 
Здавалось би, що схожі за натурою люди мали б знайти 
одне одного, але з логікою тут не так… Після довгих років 
випробувань та мук Міла просить вибачення за всі свої 
витівки та гріхи. 

Художній керівник-директор Рівненського академічного 
українського драматичного театру Володимир Петрів, який 
був гостем вистави, подякував студентам за гарну гру.

Театр «Бриз» презентував нову виставу


