
спецвипуск для майбутніх студентів та їхніх батьків

Нам - 20 років!

Ключове слово в МЕГУ — якість
Шановні випускники шкіл, 
коледжів, училищ!        
           
З а п р о ш у ю   з д о б у -

ти якісну освіту за широким 
вибором різних престижних 
спеціальностей, які знадобляться 
в житті кожного, хто навчати-
меться в нашому університеті.

За  20  років  університет 
п і д г о т у в а в  п о н а д  2 5 0 0 0 
в и с о к о к в а л і ф і к о в а н и х 
спеціал іст ів ,  як і  отримали 
державні дипломи. Наші випуск-
ники працюють в усіх областях 
України. 

З 2011 року  університет 
акредитовано в цілому за 4-им 
рівнем.

М и  с п і в п р а ц ю є м о  з 
провідними вищими навчаль-
ними закладами Угорщини, 
Польщі, Бельгії, Словаччини, 
Білорусі,  Німеччини, Чехії, 
Росії, Фінляндії та інших країн. 
Наші студенти постійно слу-
хають лекції відомих вчених 
європейських країн та США. 
Науковці університету проводять 
заняття в зарубіжних вищих на-
вчальних закладах.

Із 2004 року МЕГУ спільно з 
Університетом Прикладних наук 
імені Яноша Кодолані (Угор-
щина) впроваджує унікальний 
проект підготовки фахівців 
за європейськими освітніми 
програмами.  За  цей період 
європейський диплом бакалавра 
отримали 116 випускників МЕГУ. 
Можу з впевненістю сказати, що 
такі випускники мають велику 
перевагу у працевлаштуванні. 

З  2011 року університет 
проводить навчання студентів 
за спільними програмами з 
Краківською академією імені 
Анджея Фрича Моджевського 
та Великопольською соціально-
економічною вищою школою. 

Міжнародний економіко-

гуманітарний університет імені 
академіка Степана Дем'янчука 
має власну матеріально-технічну 
базу. До послуг студентів п'ять 
сучасних навчальних корпусів, 
найбільший в регіоні спортивний 
комплекс, плавальний басейн, 
гуртожитки. Комп'ютерні класи 
під'єднані до локальної  мережі 
INTERNET.

Завітайте до нас і  Ви не 
пошкодуєте, обравши для на-
вчання саме  Міжнародний 
е к о н о м і к о - г у м а н і т а р н и й 
університет імені академіка Сте-
пана Дем'янчука.

З повагою -
ректор університету, доктор 

педагогічних наук, 
академік АН ВШ України

Анатолій Дем’янчук

10 причин, чому ти 
маєш обрати 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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Історико-філологічний факультет пишається своїми 
першими випускниками, які вписали яскраву сторінку в 
історії нашого університету. 

Випускники-історики 1999 року були сумлінними у 
навчанні. Більшість з них брали активну участь в сту-
дентських наукових конференціях, присвячених добі 
Богдана Хмельницького, Запорізькій Січі, революційним 
подіям на Рівненщині в 1917-1921 роках, участі рівнян у 
боротьбі проти фашизму, партизанам та підпільникам, 
які діяли в Західній Україні. Організовувалось багато 
екскурсій історичними місцями Рівненщини і Західної 
України: Почаїв, Козацькі могили, Карпати та Київ. 
В столиці України студенти відвідували княжий двір, 
Історичний музей України, фотографувалися біля 
залишків Десятинної церкви, відвідали Музей історії 
Великої Вітчизняної війни та Києво-Печерську Лавру. 

Перші випускники історико-філологічного фа-
культету були активними учасниками художньої 
самодіяльності. Велику допомогу в підготовці до заходів 
надавав нинішній проректор з наукової роботи та 
міжнародних зв’язків Юрій Пелех. Він прекрасно грав на 
гітарі, співав пісні, підбадьорював та заохочував студентів 
до участі в художній самодіяльності. Наприклад, вечори 
на історичну тематику: боротьба рівнян проти фашизму, 
участі молоді України в боротьбі за мир. Цікавою була 
інсценізація картини Іллі Рєпіна «Запорожці пишуть 
листа турецькому султану». Настільки вдалим виявився 
цей захід, що навіть засновник нашого університету Сте-
пан Якимович Дем’янчук особисто висловив студентам 
подяку.

У групі існував звичай тричі на рік відзначати День 

іменинника. На таких заходах  було багато гумору, 
пісень, танців. А подарунки  іменинникам виготовляли 
власноруч.

Студенти-історики першого випуску періодично 
зустрічаються в університеті, згадують студентське жит-
тя, викладачів, турботливе ставлення ректорату. Нині 
вони в своїй більшості  працюють за спеціальністю, їх 
шанують в своїх колективах. Наприклад, Марія Лег-
ка стала вчителем року в Дубровиці, Оксана Жогло 
викладає у ЗНЗ №18 м. Рівне, Сергій Саванчук став 
директором школи в Дубровицькому районі. 

Перші випускники-історики зустрілися 
з  студентами

Про особливості цьогорічної вступної 
кампанії розповідає проректор МЕГУ, 
голова приймальної комісії Андрій 
Ясінський.

-- У порівнянні з минулим ро-
ком насамперед зазначу, що змінився 
перелік дисциплін ЗНО на ті чи 
інші напрямки підготовки. Зокре-
ма, на такі спеціальності, як  здоро-
вя людини та фізичне виховання, а 
також журналістика,  профільними 

дисциплінами є творчий конкурс  в 
університеті.  Та для допуску до 
відбіркового конкурсу необхідно на-
брати 140 балів. 

Ц ь о г о р і ч н и м  в с т у п н и к а м  
університет запропонує  на вибір отри-
мати суміжні робітничі спеціальності. 
І ця підготовка буде безкоштовною.  
Реорганізація структур підрозділів 
університету передбачає створення 
інституту заочного навчання. Студенти 
зможуть вибрати між денним, заочним 

і дистанційним навчанням.
Цілий ряд напрямків: українська 

мова, інформатика та інші будуть 
доповнені новими спеціальностями, 
що розширюють можливості при 
працевлаштуванні випускників. Адже 
наш курс на підготовку конкурент-
ноздатних спеціалістів залишається 
незмінним.

Також, гадаю ця інформація буде 
корисною для абітурієнтів та їх батьків - 
вартість навчання змінюватися не буде. 

У МЕГУ можна безкоштовно отримати суміжні 
робітничі спеціальності

Сертифікати на отримання премій голови Рівненської 
обласної державної адміністрації отримали двоє студентів 
Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені 
академіка Степан Дем’янчука. 

Студента І курсу магістратури факультету кібернетики 
Мирослава Попадинця відзначено за активну громадську 
роботу в студентському самоврядуванні університету. 

А студентка І курсу факультету європейської освіти, за 
спеціальністю «журналістика» Сніжана Сноч посіла друге 
місце в ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук 
України. Керівником її наукової роботи, присвяченої мовній 
агресії мас-медіа, була кандидат філологічних наук, доцент, 
завідувач кафедри реклами та мови ЗМІ Ольга Мітчук.

Студентів МЕГУ преміював голова Рівненської ОДА
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Студенти нашого університету, які 
паралельно навчаються за програмами 
партнерського вишу в Польщі отри-
мали студентські квитки та залікові 
книжки європейського зразка. 

Урочисте вручення відбулося 
в нашому університеті за участі 
п р о р е к т о р а  В е л ь к о п о л ь с ь к о ї 
соціально-економічної вищої шко-
ли, професора Іренеуша Куб’ячека, 
ректора Міжнародного економіко-
гуманітарного університету, професо-
ра Анатолія Дем’янчука, проректорів 
університету та деканів факультетів. 
Кожен студент отримав особисту 
заліковку та привітання від шановного 
польського гостя. Студенти І-ІІ курсів 
вже розпочали навчання за напрямка-
ми «Початкова та дошкільна освіта», 
«Банківська справа і  фінанси», 
«Економіка підприємств і управління 
персоналом», «Інформатика», а сесії 
здаватимуть, виїжджаючи до Польщі, 

в місто Шрьода-Велькопольська. 
Після завершення навчання за 

спільними програмами європейських 
університетів-партнерів МЕГУ, наші 
випускники отримають український 
та диплом зарубіжних вищих на-
вчальних закладів, що дає їм змогу 
працевлаштуватися як в Україні, так 
і за кордоном.

Студенти МЕГУ отримали 
європейські заліковки

Глава Української греко-католицької Церкви, Верховний 
Архиєпископ Києво-Галицький, Блаженніший Свя-
тослав відвідав Міжнародний економіко-гуманітарний 
університет імені академіка Степана Дем’янчука.

 Керівництво університету та студенти урочисто 
зустріли Владику і влаштували шановному гостеві не-
величку екскурсію. Блаженніший Святослав оглянув 
каплицю-церкву святого Степана, ознайомився із 
експозиціями, що ілюструють міжнародні зв’язки на-
шого навчального закладу, оглянув виставку студентсь-
ких робіт декоративно-ужиткового мистецтва, відвідав 
музей миру МЕГУ. 

Предстоятель УГКЦ був приємно здивований, 
як керівництво університету робить все можливе для 
розвитку та процвітання вишу, поглиблює міжнародну 
співпрацю. 

Особливі враження залишилися у Владики після 
відвідин Музею миру: 

— Цей музей — унікальна структура, бо «мир» це 
дуже глибоке богословське поняття. Мир — це не лише 
відсутність війни, це є повнота життя. 

Змістовними був виступ високого гостя перед сту-
дентами та викладачами, а також його відповіді на за-
питання аудиторії.

МЕГУ відвідав Глава УГКЦ 
Блаженніший Cвятослав

Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені 
академіка С. Дем’янчука було презентовано на міжнародній 
освітній виставці у місті Краків (Польща). 

Поруч із нашим університетом у виставці взяли участь 
ряд вищих навчальних закладів Польщі, а також Словач-

чини та Німеччини. Слід зауважити, що наш університет 
був єдиним українським вищим навчальним закладом, 
презентованим у Кракові. МЕГУ не вперше бере участь у 
міжнародних освітянських виставках і має високі здобутки 
у цій сфері. Деякі польські виші виявили зацікавленість у 
тісному співраціі з нашим навчальним закладом.

МЕГУ взяв участь у виставці в Польщі
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Лауреатом у номінації «Освітні по-
слуги» Всеукраїнського конкурсу 
якості продукції (товарів, робіт, по-
слуг) «100 кращих товарів України» 
2012 року став Міжнародний 
економіко-гуманітарний університет 
імені академіка Степана Дем’янчука. 

Н а ш  у н і в е р с и т е т  в и я в и в с я 
єдиним вищим навчальним закла-
дом, представленим на виставці, 
т о м у  с т е н д  М Е Г У  к р а с н о м о в -
но говорив сам за себе: мінімум 
вільного місця та максимум на-
очного матеріалу. Відвідувачі та 
експерти мали змогу ознайомитись 
з діяльністю університету, з його 
широкими міжнародними зв’язками 
в Європі, з мистецькими колекти-
вами та позанавчальною діяльністю 
студентів. Численні відзнаки та 
медалі, спортивні нагороди, викли-
кали захоплення у відвідувачів. 

П р о т е  н а й б і л ь ш а  у в а г а 
приділялась навчально-методичній 
літературі, авторами якої є викладачі 
нашого університету.

МЕГУ серед «100 кращих товарів 
України-2012»

Проходити навчальне стажування у 
провідних вищих навчальних за-
кладах Європи відтепер мають змогу 
студенти факультету європейської 
освіти Міжнародного економіко-
гуманітарного університету імені 
академіка С. Дем’янчука. 

 Це стало можливим завдяки 
спільним навчальним програмам 
МЕГУ та університету прикладних 
наук імені Я. Кодолані (Угорщина). 
Відтак студенти МЕГУ можуть брати 
участь у програмі мобільності студентів 
Ерасмус, яка реалізовується угорським 
навчальним закладом. Як розповіла 
декан факультету європейської 
освіти МЕГУ Ніна Миронець, про-
грама мобільності студентів Ерасмус 
передбачає навчальне стажування у 
провідних ВНЗ європейських країн 
і проходження практики у готелях 
Іспанії, Італії, Греції та інших країн 
для студентів, які здобувають освіту 
за спеціальністю «Готельна справа і 
туризм». 

— Програма Ерасмус реалізовується 
у двох напрямках, — зазначає Ніна 
Миронець. — По-перше, це програма 
студентської академічної мобільності, 
яка дає змогу студенту провести се-

местр навчання в одному з вузів-
партнерів університету прикладних 
наук імені Я. Кодолані у Європі. На 
період проходження навчального 
стажування студент отримує окрему 
стипендію, яка покриває його витра-
ти під час перебування за кордоном. 
Необхідною умовою участі в програмі є 
володіння англійською мовою мінімум 
на середньому рівні. Другий напрямок 
програми — це професійна практика 
студентів. У цьому плані українські 
студенти мають неабияку перева-

гу перед іноземцями, адже вільно 
володіють українською та російською 
мовами. Зважаючи на те, що ці країни 
користуються популярністю серед 
туристів пострадянського простору, 
наших студентів із задоволенням за-
прошують на роботу. 

До речі, двоє студентів МЕГУ 
вже поїхали за цією програмою на 
навчання у Бельгію в Hogeschool West-
Vlaanderen. До цього вони провели 
навчальний семестр в Угорщині.

Анастасія Наумець, студентка фа-
культету європейської освіти МЕГУ: 

- «Я їздила на семестр навчання в 
Угорщині і там мені дуже сподобалося. 
Дізнавшись про можливість поїхати на 
навчальне стажування ще в одну країну 
Європи я вирішила обрати Бельгію, 
а саме навчальний заклад Hogeschool 
West-Vlaanderen. Я здобуваю освіту за 
спеціальністю «Готельна справа і ту-
ризм». З огляду на те, що в бельгійському 
вузі за спеціальністю «туризм» навчали-
ся восени, нам дозволили обрати будь-яку 
економічну спеціальність. Тому я обрала 
міжнародний бізнес менеджмент.»

Навчання у Бельгії розпочалося з 
11 лютого і триватиме до 30 червня.

Студенти МЕГУ вчаться в Бельгії
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Рішенням Державної акредитаційної комісії України від 10 
березня 2011 року Міжнародному економіко-гуманітарному 
університету імені академіка Степана Дем'янчука надано 
найвищий IV рівень акредитації. 

Це є підтвердженням високого кадрового, наукового, 
методичного та матеріального забезпечення університету 
та високої якості підготовки фахівців. 

Маючи IV рівень акредитації МЕГУ може самостійно 
вирішувати питання визначення змісту освіти, структу-

ри і плану прийому, установлення тривалості навчання, 
присвоєння й присудження вчених ступенів і звань. Вузу 
з IV рівнем акредитації надається право самостійного 
створення у своїй структурі навчальних закладів і наукових 
установ різних типів (ліцеї, коледжі, інститути підвищення 
кваліфікації, науково-дослідні інститути тощо) та 
самостійного планування та розвитку пошукових і фун-
даментальних досліджень. Також університет має право 
підготовки іноземних громадян до вступу у ВНЗ та навчан-
ня іноземних громадян за базовими спеціальностями.

МЕГУ - це університет IV рівня акредитації!

Це традиційний масовий захід, який започаткував за-
сновник нашого університету академік Степан Дем’янчук, 
завжди стає  відкриттям не тільки для  студентів, але й, 
певною мірою, для самих викладів та працівників МЕГУ. 
Студенти — чи не вперше бачать своїх суворих наставників 
в ролі співаків та декламантів, а викладачі, несподівано 
навіть для себе, відкривають все нові грані свого багато-
гранного таланту. 

Концерт викладачів для студентів  — фірмова фішка 
саме нашого університету.   

Викладачі співають  
для студентів

У Міжнародному економіко-гуманітарному університеті 
імені академіка Степана Дем’янчука відкрили меморіальну 
аудиторію засновникові економічного факультету Дмитру 
Беднарчуку. 

З нагоди 70-річчя науковця, який стояв біля витоків 
університету та першим очолив економічний факуль-
тет, тут відбулись урочистості. Близькі та рідні Дмитра 

Беднарчука, колишні колеги та вихованці, зібрались 
у новоствореній пам’ятній аудиторії, аби згадати про 
нього. Нині тут розміщені стенди, які висвітлюють 
життєвий шлях, трудову та наукову біографію засновника 
економічного факультету. 

А напередодні відзначення 20-річчя створення 
МЕГУ, яке відбудеться восени цього року, в університеті 
планується відкрити ще кілька меморіальних аудиторій.

Меморіальну аудиторію відкрили в МЕГУ
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Європейський диплом у  МЕГУ –  реальність
Факультет європейської освіти 

серед усіх факультетів університету, 
найкраще відображає зміст назви 
університету, який гордо називається 
«Міжнародний». 

Існування такого факультету ста-
ло можливим завдяки титанічній 
праці колективу МЕГУ в царині 
розвитку партнерських взаємин з 
університетами Європи, зокрема 
з Університетом Прикладних наук 
імені Яноша Кодолані в Угорській 
Республіці, Краківською Академією 
ім.. А.Ф.Моджевського, Велико-
польською соціально – економічною 
вищою школою.

 У 2004 році були намічені та 
втілені в життя перші кроки спільного 
проекту з підготовки фахівців на 
основі європейських освітніх програм. 
Результат не забарився, і вже влітку 
2008 року ректорат Міжнародного 
економіко-гуманітарного університету 
імені академіка Степана Дем’янчука 
разом з  ректоратом Університету При-
кладних наук імені Яноша Кодолані 
урочисто вручали  європейські дипло-
ми першим випускникам спільного 
проекту. Упродовж існування програ-
ми європейські дипломи вже отрима-
ли 116 випускників.

 Дипломи випускників нашо-
го факультету  по-справжньому 
європейські. Реєстраційний номер 
кожного документу відображений 
в Міністерстві освіти Угорської 
Республіки і такий диплом дійсний 
на теренах Європейського Союзу. До 
диплому додається англомовний до-
даток «diploma supplement», що дає 
можливість випускникам далі про-
довжувати навчання в магістратурах 
будь-яких університетів Європи. Не 
лише випускники факультету, котрі 
вже отримали диплом, можуть почу-
вати себе «своїми» у Європі, але й пер-
шокурсники, які одразу після вступу 
отримують європейський студентсь-
кий квиток. Його наявність гарантує 
той факт, що ім’я кожного нашого 
студента зафіксоване в європейській 
базі даних студентів. 

Підготовка фахівців європейського 
рівня – це надзвичайно складний та 
відповідальний процес. Саме тому 
студентів факультету європейської 
освіти навчають найкращі науковці 
М і ж н а р о д н о г о  е к о н о м і к о -
гуманітарного університету імені 
академіка Степана Дем’янчука та 
Університету Прикладних наук імені 
Яноша Кодолані. Для студентів 
створені всі умови для навчання. 
Розуміючи важливість комунікативних 
компетенцій в навчальний план 
студентів введений великий обсяг 

годин з іноземних мов: російської, 
англійської, німецької, французької. 
Зокрема, рівень знань російської 
мови відображений в міжнародному 
сертифікаті «Русский язык дело-
вого общения. Коммерция. Биз-
нес». Він визнається в усіх країнах 
світу і відкриває широкі можливості 
для представників економічних 
спеціальностей. Студенти факультету 
європейської освіти отримують такий 
сертифікат після успішного складання 
іспиту. 

Свої професійні знання сту-
денти періодично вдосконалю-
ють в Угорщині, слухаючи лекції 
та проходячи практику. Вони ма-
ють усі можливості для формуван-
ня професійних вмінь. З цією ме-
тою широко використовуються усі 
навчальні лабораторії УЯК ( www.
kodolanyi.hu ), що розміщені в мальов-
ничих куточках Угорщини. Зокрема 
в м. Шіофок (на березі о. Балатон), 
м.Орошхаза та безпосередньо в на-
вчальних корпусах УЯК, що знахо-
дяться в  м. Секешфехервар. Під час 
відвідувань Університету імені Яноша 
Кодолані наших студентів очікує не 
лише навчання, а й цікаве знайом-
ство з традиціями інших народів, їх 
культурою та, загалом, знайомство з 
Європою.

Саме в Угорщині старшокурс-
ники захищають свої дипломні 
проекти та  складають держані 
іспити і завжди дивують угорсь-
ку екзаменаційну комісію своєю 
компетентністю, комунікабельністю 
та професіоналізмом.

Підготовка фахівців здійснюється 
на угорсько – українській програмі 
навчання за трьома напрямами: «Ту-
ризм та готельно-ресторанні послуги», 
«Комунікація та медіаосіта», «Господа-
рювання та менеджмент». 

Польсько-Українська програма на-
вчання - це  комплексне вирішення 
питань пов'язаних із вступом, на-
вчанням та проживанням українських 
абітурієнтів в Польщі та Україні.

У реалізації даної програми беруть 
участь наші давні партнери: Краківська 
академія імені А.Ф.Моджевського та 
Великопольська соціально – економічна 
вища школа.

Краківська академія ім.А.Ф. 
Моджевського (http://www.ka.edu.
pl/) входить у 10 найкращих ВНЗ 
Польщі. Це потужний заклад, що 
динамічно розвивається. Краківська 
академія має сучасні, високотехнічно 
оснащенні аудиторії, багату бібліотеку, 
комп’ютерні класи, Wi-Fi покриття.  
Під час навчання студенти можуть 

вивчати та вдосконалювати знання 
таких іноземних мов, як англійська, 
німецька, французька, іспанська, 
арабська, китайська, російська, 
польська.

До викладання у Краківській 
академії залучають відомих науковців 
та фахівців як Республіки Поль-
ща, так і усього світу. Навчаючись у 
Краківській Академії студенти та-
кож зможуть розвивати свій творчий 
потенціал, адже тут діє Студентсь-
ке телебачення та радіо, ансамблі 
сучасної пісні ті танцю, театральна 
студія, спортивні секції. Студенти за-
безпечуються гуртожитком готельного 
типу.

З а  с п і л ь н и м и  п р о г р а м а м и 
з Краківською академією студен-
ти навчаються за спеціальностями: 
ф і з і о т е р а п і я ,  м е н е д ж м е н т , 
журналістика.

 Термін навчання на освітній 
рівень: бакалавр – 3 роки. Студенти 
навчаються кожний 1 семестр на-
вчального року в МЕГУ, кожен 2 
семестр навчального – в КА. Після 
закінчення навчання можуть отри-
мати диплом європейського зразка 
Краківської академії ім.А.Ф. Мод-
жевського та диплом Міжнародного 
економіко-гуманітарного університету 
імені академіка Степана Дем’янчука та 
продовжити навчання в магістратурі. 

Великопольська соціально – 
економічна вища школа (http://www.
wwsse.pl/)  - це сучасний вищий на-
вчальний заклад з високотехнічно 
о с н а щ е н и м и  н а в ч а л ь н и м и 
аудиторіями, комп’ютерними класами, 
обладнаними спортивними залами та 
майданчиками, багатою бібліотекою, 
Wi-Fi покриттям на території всього 
навчального закладу.  До викладан-
ня у Великопольській соціально – 
економічній вищій школі залучаються 
провідні науковці та фахівці як із 
Польщі, так і з усього світу.

Н а в ч а н н я  з д і й с н ю є т ь с я  з а 
спеціальностями: початкова та 
дошкільна освіта; інформатика; 
економіка підприємства і управління 
персоналом; фінанси і банківська справа.

Термін навчання на освітній 
рівень: бакалавр – 3 – 3, 5 роки. На-
вчання здійснюється на базі МЕГУ. 
Щороку студенти мають 1 - 2 тижневі 
виїзди на сесію. У програму перебу-
вання в Республіці Польща включено 
екскурсії (Берлін, Познань, Люблін, 
Варшава)

Навчання в Угорщині та Польщі - 
це не лише якісна європейська освіта, 
а й можливість  стажування та працев-
лаштування в країнах Європи та інших 
країнах світу.
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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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Міжнародного економіко-гуманітарного 
університету імені академіка С. Дем’янчука
Наша адреса:
м. Рівне, вул. акад. С. Дем’янчука, 4; 1-ший корпус, каб. 1117
т. (0362) 23-72-02, 050-104-69-80;    електронна адреса: mail@regi.rovno.ua

Відповідальний за випуск: 
Василь Туз

Спортивно-оздоровчий комплекс імені професора Віктора 
Завацького ( названий на честь засновника факультету здоров’я, 
фізичної культури і спорту МЕГУ ) - гордість нашого університету. 
Тут проходять навчальні заняття, оздоровлюються та підвищують 
свою майстерність 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.

МЕГУ — один з небагатьох навчальних закладів України, хто 
може похвалитися таким комплексом.

Спортивно-оздоровчий комплекс чекає на студентів

Свою спортивну кар'єру я розпочав у Рівному. Також там 
навчався на двох факультетах Міжнародного економіко-
гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука. 
Спочатку закінчив економічний за спеціальністю «Банківська 
справа та кредити», потім   факультет «Здоров’я, фізичної куль-
тури і спорту». 

Я мусив дбати про своє майбутнє, адже після 30 років ве-
ликий спорт у баскетболі, як правило, завершується. А тому 
без вищої освіти в Україні, якщо хочеш бути наставником, вже 
нікуди. Так, в той час я заробляв гроші, оплачував своє навчан-
ня в університеті, тим не менше дуже вдячний викладацьким 
складам обох факультетів і, особливо,  ректорові Анатолію 
Степановичу Дем’янчуку за те, що отримав масу корисних 
знань і два дипломи. Це дуже підняло власну самооцінку. А усім 
абітурієнтам раджу поступати в МЕГУ і тоді ваше майбутнє 
життя складеться якнайкраще.

Сергій Ліщук, екс-капітан збірної України з 
баскетболу, гравець іспанської “Валенсії”:

“Я гордий тим, 
що навчався в МЕГУ”


