
спецвипуск для майбутніх студентів та їхніх батьків

Якість освіти! Якість роботи! Якість життя!

Шановні друзі!
О с н о в н е  з а в д а н н я 

освітніх закладів – не лише 
дати студентові знання, а й 
виховати особистість, яка 
зуміла б реалізувати свої 
здібності на практиці, не 

розгубитися в глобальному 
інформаційному просторі 
й насиченому, а подекуди й 
жорсткому інформаційному 
середовищі. Ось уже протягом 
майже двох десятиліть девізом 
Міжнародного економіко-
гуманітарного університету 
імені академіка Степана 
Дем'янчука є: “Якість освіти! 
Якість роботи! Якість жит-
тя!“. І цей девіз відображає 
не тільки філософію нашої 
роботи -  він є філософією 
нашого життя. Виходячи з 
цього ми прагнемо, щоб у нас 
працювали не просто кращі 
викладачі, а — найкращі; 
ми хочемо, щоб у студентів 
були не просто хороші умови 
для навчання, проживан-
ня чи проведення дозвілля, 
а — найкращі умови; і ми 
хочемо, щоб наші студенти, 

наші випускники не просто 
закінчували університет і 
підшуковували собі роботу, 
а щоб займали престижні 
вакансії, впливали на цей світ 
і творили нову Україну. Ми 
виховуємо лідерів!

Ми маємо усі підстави 
гордитися своїми випускни-
ками — це надзвичайно цікаві 
люди. Вони працюють по всій 
Україні, очолюють районні, 
міські держадміністрації, 
є керівниками структур 
податкової служби та банків. 
Серед них відомі у нас  та 
закордоном підприємці, 
журналісти, науковці, педаго-
ги, викладачі вищих навчаль-
них закладів. Ті, хто захистив 
кандидатські дисертації в 
різних галузях науки. Більше 
того, ми вже маємо наших 
докторів наук! Тому, отримати 
студентський квиток МЕГУ 
— це справжній пропуск у 
цікаве доросле життя, в яко-
му наші студенти ніколи не 
пастимуть задніх.

Мені часто ставлять запи-
тання: “А чим відрізняється 

студент МЕГУ від студентів 
інших навчальних закладів?” 
Відповідь дуже проста. 
Якщо взяти студента пер-
шого курсу, який сьогодні 
поступив в університет, зро-
бити кінофільм про нього і 
зустрітися з цим студентом 
після третього курсу, то я 
думаю, що ніяких коментарів 
вже  не буде потрібно. Адже 
це абсолютно різні люди, 
насамперед, світоглядом, 
психологічною стійкістю 
до життя, з розумінням 
своїх перспектив і з бачен-
ням шляхів вирішення тих 
проблемних питань, які бу-
дуть зустрічатися в їхньому 
житті. Це люди, які  зна-
ють, що вони хочуть досяг-
ти і впевно йдуть до своєї 
мети. Окрім того, навчання 
у МЕГУ дає глибокі знання, 
цікаві зустрічі, можливості 
міжнародного стажування 
у ВУЗах наших партнерів, 
всебічний і духовний розви-
ток студентів, безбоязність, 
адже в університеті панує 
атмосфера товаристських 
стосунків між викладачами і 
студентами.

Двері нашого університету 
широко відкриті не тільки 
для абітурієнтів, але й для   
батьків. Ми розуміємо і завж-
ди враховуємо роль батьків у 
вихованні. Ми з вами одна 
команда і у нас одна мета: 
наші діти мають бути здо-
ровими, щасливими, мати 
якісну освіту і не боятися 
життєвих перешкод, які мо-
жуть трапитися на їхньому 
шляху. Педагогічний колек-
тив МЕГУ готовий гаранту-
вати, що вашим дітям бути 
приділено максимум уваги та 
турботи.

З повагою, академік 
Анатолій Дем'янчук, 

ректор МЕГУ

1. У нас ти здобудеш 
не просто якісну освіту, 
а л е  й  м о ж л и в і с т ь 
о т р и м а т и  д и п л о м 
європейського зраз-
ка, вчитися і стажува-
тися за кордоном та 
спілкуватися зі своїми 
закордонними ровес-
никами.

2. Тебе навчатимуть 
та будуть ділитися 
своїми знаннями та 
досвідом академіки, 
доктори та кандидати 
наук, які є провідними 
фахівцями у своїх галу-
зях не лише в Україні, 
але й в Європі. Згодом 
ти теж можеш стати 
науковцем МЕГУ, адже 
для наших випускників 
на роботу в університет 
з а в ж д и  “ з е л е н е 
світло”

3. Студенти МЕГУ 
н а  1 0 0  в і д с о т к і в 
забезпечені гуртожит-
ками!!!

4 . Т і л ь к и  д л я 
студентів МЕГУ най-
кращий та найбільший 
на Рівненщині басейн 
“Авангард” зі спортив-
ними та тренажерними 
залами .

5 .  Наші студен-
т и  з а в ж д и  м а ю т ь 
можливість реалізувати 
свої здібності у спор-
тивних, естрадних, 
танцювальних гуртках, 
театральній студії чи в 
команді КВН.

Ключове слово в МЕГУ — якість 5 причин, чому 
ти маєш обрати 
МЕГУ
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Коротка церемонія проходила в залі засідань 
Рівненського виконавчого комітету, на неї були запрошені 
студенти міських вищих навчальних закладів, які не 
лише добре вчаться, а й приймають активну участь у гро-
мадському житті. Серед нагороджених й представники 
Міжнародного економіко-гуманітарного університету 
імені академіка С.Дем’янчука: студентка четвертого 

курсу історико-філологічного факультету спеціальності 
«Англійська мова і література», керівник «Євроклубу» 
Людмила Потасюк, та магістрантка природничого фа-
культету спеціальності «Географія», голова навчально-
виховного сектору Студентської ради МЕГУ Вікторія 
Чернецька. З рук міського голови вони отримали грамоту 
та цінний подарунок. 

Мер Рівного відзначив студентів МЕГУ
Напередодні міжнародного Дня студента міський голова Рівного Володимир Хомко урочисто приймав 
кращих студентів та нагородив їх. 

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

Відбулася офіційна зустріч рек-
тора Міжнародного економіко-
гуманітарного університету імені 
академіка Степана Дем’янчука док-
тора педагогічних наук, професора 
Анатолія Степановича Дем’янчука із 
Надзвичайним і Повноважним По-
слом Республіки Польща в Україні 
Генріком Літвіном.

Під час зустрічі порушувались пи-
тання українсько-польської співпраці 
у галузі освіти, зокрема, обговорюва-

лось питання впровадження навчан-
ня за європейськими (українсько-
польськими) програмами МЕГУ 
та Краківської академії імені А. Ф. 
Моджевського, а також МЕГУ та 
Вищої соціально – економічної шко-
ли в Шрьоде Вєлькопольській.

К е р і в н и ц т в о м  П о с о л ь с т в а 
Республіки Польща в Україні було 
підтримано починання нашого 
університету у даному напрямку і 
гарантовано подальше сприяння у 

реалізації таких освітніх проектів.
Надзвичайний і Повноважний 

Посол висловив готовність прочитати 
лекцію на тему «Історія українсько-
польських взаємостосунків» у березні 
2013 року.

Ректор МЕГУ в свою чергу, вру-
чив подяку керівництву Посольства 
Республіки Польща в Україні та за-
просив до участі в урочистостях, при-
свячених 20-річчю університету, що 
відбудуться 7 листопада 2013 року.

Посольство Польщі сприятиме реалізації освітніх 
програм МЕГУ
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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

На заході постало важливе пи-
тання: чому надає перевагу мо-
лодь – книзі чи інтернету. Зокре-
ма,  обговорювалися новини із 
міжнародного книжкового “Форуму 
видавців у Львові”. Також оголо-
шували результати опитування, яке 
проводилося між студентами МЕГУ, 
стосовно того, яку літературу вони 
читають та чи читають узагалі. 

Усі присутні мали змогу почути 
історію виникнення писемності 
та насолодитися чудовим співом 
ансамблю історико-філологічного 
факультету під керівництвом Олек-
сандра Зозулі.

Запрошеною гостею свята була 
наша випускниця, письменниця 
Олена Медведєва, яка розповіла про 
секрети творення і перевтілення у 

книгопросторі. Письменниця про-
демонструвала книги ручної роботи 
із бісеру та шкіри, а також в’язані, 
мережевні, випалені.

Н о в и н к о ю  н а  с в я т і  с т а л а 
виставка-несподіванка від гостей 
“ПівКола”. Усі присутні могли 
підійти та вибрати для себе книгу, 
яка їх зацікавить.

День української писемності
Уже традиційно третій рік поспіль у Міжнародному економіко-гуманітарному університеті імені академіка С. Дем’янчука 
святкували “День писемності”. Цьогоріч кафедра української мови та методик викладання, а також студентська рада 
історико-філологічного факультету запрошували усіх на літературні читання “ПівКола”.

Днями в нашому університеті 
відбулась міжпредметна науково-
практична конференція, учасни-
ками якої стали вчителі історії та 
іноземних мов рівненських шкіл. 

Н а  з у с т р і ч і  р о з г л я д а л и с я 
стратегії розвитку інтеркультурної 
компетенції на уроках суспільно-
гуманітарного циклу. Конференція 
відбулася за підтримки Рівненського 
міського методичного кабінету, ка-
федри всесвітньої історії та методики 
викладання суспільних дисциплін, 
к а ф е д р и  р о м а н о - г е р м а н с ь к о ї 
філології Міжнародного економіко-

гуманітарного університету імені 
академіка Степана Дем’янчука. 

З  д о п о в і д д ю  п р о  с п о -
с о б и  р е а л і з а ц і ї  п р и н ц и п у 
полікультурності  у  шкільному 
курсі  історії  України виступив 
зав ідувач  кафедри всесвітньої 
історії та методики викладання 
суспільних дисциплін Віктор Ми-
сан. Про соціокультурний компо-
нент у вивченні іноземної мови в 
школі розповіла завідувач кафедри 
романо-германської філології Марія 
Тадеєва. Учасники конференції пра-
цювали в секціях, на яких розгля-

дали практичні аспекти навчання 
історії та іноземної мови в школі.

Вчителі іноземної мови та історії 
збирались в МЕГУ
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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»

У рейтингу вузів “Компас”, 
який щорічно складає компанія 
СКМ за участю газети “Сегод-
ня”,  Міжнародний економіко-
гуманітарний університет імені 
академіка С. Дем'янчука увійшов 
у ТОП-10 кращих вузів України за 
оцінкою випускників. Згідно з ме-
тодикою, якою користується “Ком-
пас”,  в опитуванні випускників 

враховується наскільки якісні знання 
дає ВУЗ і як допомагає випускникам 
у працевлаштуванні. У цьогорічному 
опитуванні МЕГУ набрав 91 бал зі 
100 можливих і посів п'яту сходин-
ку. Перед МЕГУ лише Національна 
юридична академія імені Ярослава 
Мудрого, Бердянський університет 
менеджменту і бізнесу, Київський 
національний університет імені Шев-

ченка та Київський університет рин-
кових відносин.

Безсумнівно, така висока оцінка 
університету стала можливою завдяки 
наполегливій та плідній праці усього 
колективу. Нагадаємо, що напочатку 
цього року Міжнародний економіко-
гуманітарний університет імені 
академіка Степана Дем'янчука отри-
мав найвищий IV рівень акредитації.

МЕГУ у ТОП-10 кращих вузів України

На вас чекають:
Народний студентський театр «Бриз»
Ансамбль сучасного танцю «Inside»
Ансамбль танцю «Грація»
Ансамбль естрадної пісні «Елегія»
Ансамбль народної пісні «Зорецвіт»
Ансамбль народних інструментів

Рок формація гурт «Дикий m@d»
Хорова капела університету
Клуб «Я і гітара»
Чоловічий вокальний ансамбль
Студентський театр естрадних мініатюр та пантоміми
КВН клуб університету
Клуб ораторського мистецтва

Центр Естетичного і Громадянського Виховання 
Студентської Молоді (ЕГВСМ)  «МЕГУ»
запрошує до участі  у позанавчальному житті університету. 
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Р і ш е н н я м  Д е р ж а в н о ї 
акредитаційної комісії України від 
10 березня 2011 року Міжнародному 
е к о н о м і к о - г у м а н і т а р н о м у 
університету імені академіка Степа-
на Дем'янчука надано найвищий IV 
рівень акредитації. 

Це є підтвердженням високо-
го кадрового, наукового, методич-
ного та матеріального забезпечен-
ня університету та високої якості 
підготовки фахівців. 

Маючи IV рівень акредитації 
МЕГУ може самостійно вирішувати 
питання визначення змісту освіти, 
структури і плану прийому, уста-
новлення тривалості навчання, 
присвоєння й присудження вче-
них ступенів і  звань. Вузу з IV 
рівнем акредитації надається пра-
во самостійного створення у своїй 
структурі навчальних закладів і на-
укових установ різних типів (ліцеї, 
коледжі, інститути підвищення 
кваліфікації ,  науково-дослідні 
інститути тощо) та самостійного 
планування та розвитку пошукових і 
фундаментальних досліджень. Також 
університет має право підготовки 
іноземних громадян до вступу у ВНЗ 
та навчання іноземних громадян за 
базовими спеціальностями.

МЕГУ надано IV 
рівень акредитації Це традиційний масовий захід, 

який започаткував засновник на-
шого університету академік Степан 
Дем’янчук, завжди стає  відкриттям 
не тільки для  студентів, але й, пев-
ною мірою, для самих викладів та 
працівників МЕГУ. Студенти — 
чи не вперше бачать своїх суво-

рих наставників в ролі співаків та 
декламантів, а викладачі, несподівано 
навіть для себе, відкривають все нові 
грані свого багатогранного таланту. 

Концерт викладачів для студентів  
— фірмова фішка саме нашого 
університету.   

Викладачі співають  для студентів

Напередодні міжнародного Дня 
студента освячено капличку на честь 
засновника Міжнародного економіко-
гуманітарного університету академіка 
Степана Дем’янчука. 

На її будівництво пішло два роки. 
Шефство над спорудженням ка-
плички взяв на себе декан юридич-
ного факультету Валерій Цимбалюк. 
До копання траншей, влаштування 
фундаменту залучалися студенти 
юридичного факультету у вільний 
від навчання час, а також частина 
працівників університету. Протягом 
травня-жовтня поточного року змон-
товано купол і виконані зовнішнє та 
внутрішнє опорядження. 

У присутності чималої кількості 
студентів, викладачів та працівників 
університету, капличку освятив о. 
Іоанн. Її двері постійно відчинені, і 
кожен бажаючий може зайти до неї 
і помолитися, а у великі православні 
свята в  ній відправлятимуться 
церковні служби.

В університеті освятили студентську 
капличку
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Європейський диплом у  МЕГУ –  реальність
Однією з найважливіших сфер 

розвитку євроінтеграції є сфера 
вищої освіти, де вона набула форм 
Болонського процесу. На сьогодні 
46 європейських країн, включно з 
Україною, є його учасниками. Крім 
того, значна кількість міжнародних 
організаці їпідтримують ідеї процесу 
та сприяють його реалізації. Бо-
лонський процес (БП) — це процес 
європейських реформ, що спрямо-
ваний на створення спільної сфери 
європейської вищої освіти. Болонсь-
кий процес офіційно розпочався у 
1999 році з підписання Болонської 
декларації. Передумовою її створен-
ня стало підписання Великої Хартії 
європейських університетів

Р і ш е н н я м  Д е р ж а в н о ї 
акредитаційної комісії  України 
від 13 квітня 2004 року (протокол 
№50) Міжнародному економіко-
гуманітарному університету імені 
академіка Степана Дем'янчука ви-
дано ліцензії на право здійснювати 
підготовку фахівців за програмами 
Університету Прикладних наук імені 
Яноша Кодолані за   спеціальностями: 
«комунікація та медіаосвіта», «ту-
ризм та готельно-ресторанні по-
слуги», «господарювання та ме-
неджмент». Позитивний досвід 
співпраці з угорським внз спри-
яв відкриттю у 2011 році спільних 
програм підготовки і з польськими 
вищими навчальними закладами, 
такими як Краківська Академія імені 
Анджея Фрича Моджевського та 
Вища соціально-економічна школа 
в Срьоде. Сьогодні в межах МЕГУ 
на факультеті європейської освіти 
можна отримати європейський ди-
плом з таких напрямів як економіка, 
туризм, журналістика, фізіотерапія, 
інформатика.

Таке навчання в Університеті 

сьогодні реалізується за двома про-
грамами (за вибором абітурієнта). 

Перша - студент може навча-
тись лише за освітньою програмою 
Інституту імені Яноша Кодолані. За 
умови успішного закінчення навчан-
ня випускник отримує європейський 
(Болонський) диплом та англомовний 
сертифікат «diploma supplement», 
єдиний для всіх країн ЄС. Такий 
диплом значно розширить сферу 
працевлаштування випускників не 
тільки в Україні, а й у всіх країнах 
Європейського Союзу. 

Д р у г а  п р о г р а м а  п е р е д -
бачена для студентів, котрі крім 
європейського диплома хочуть от-
римати і український диплом. Вра-
ховуючи подібність освітніх про-
грам європейського та українського 
освітніх стандартів, студент нашо-
го універститету впродовж одного 
терміну навчання цілком реаль-
но може отримати два дипломи - 
український та європейський (Бо-
лонський) з сертифікатом «diploma 
supplement».

Контроль за якістю навчально-
виховного процесу здійснює як 
Міністерство освіти і науки України, 
так і Міністерство освіти Угорщини та 
Польщі. З цією метою в Університеті 
запроваджена Європейська система 
оцінювання якості знань. 

Для організаці ї  навчально-
виховного процесу європейські внз-
партнери передали університету 
віртуальну бібліотеку, яка містить 
понад 20 000 книг англійською, 
німецькою, французькою, угорською, 
польською мовами на електронних 
носіях. 

Дипломна робота випускни-
ком виконується російською та 
англійською, німецькою чи фран-
цузькою мовами, але обов'язково 

повинна містити розширену анотацію 
англійською мовою. Під час на-
вчання великий акцент робиться на 
ефективній організації самостійної 
роботи студента. 

Сьогодні на базі МЕГУ активно 
впроваджена система дистанційної 
освіти, що дозволить більш опе-
ративно та якісно співпрацювати 
нашим студентам з професорами та 
викладачами кафедр внз-партнерів 
та кафедр МЕГУ, отримуючи он-лайн 
консультації, завдання та рекомендації 
для виконання курсових і дипломних 
робіт. Навчально-методичний ком-
плекс студента в цій системі є дієвим 
методичним порадником впродовж 
всього терміну навчання. 

П е р ш и й  в и п ус к  с т у д е н т і в 
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, котрі 
навчалися одночасно за освітніми 
програмами України та Угорщини 
відбувся влітку 2008 року. Відтоді 
упродовж 2008-2012 років дипломи 
бакалавра, визнані в країнах ЄС 
отримали 114 студентів Це перші 
угорські дипломи, які відповідають 
вимогам Болонської конвенції. Варто 
зауважити, що європейський диплом 
№1 в Інституті імені Яноша Кодолані 
отримала українська студентка 
Адамчук Анастасія. Реєстраційні 
номери одержаних дипломів та бали 
кожного із випускників внесені до 
загальноєвропейської освітньо-
реєстраційної мережі. Відтак, сту-
денти можуть вступати до будь-якого 
вищого навчального закладу та пре-
тендувати на робоче місце в ЄС. 
Свідченням високого рівня підготовки 
українських студентів-випускників є 
запрошення від угорських професорів 
для продовження навчання і здобуття 
ступеня магістра саме в Угорщині.
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ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
1) Фінанси і кредит. Кваліфікація: економіст-фінансист. 
Спеціалізації: державні фінанси, податкова справа, фінанси 
підприємств.  
(Бакалавр, спеціаліст, магістр) /денна, заочна/ 
2) Менеджмент. Кваліфікація: менеджер-адміністратор. 
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, заочна/ 
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. 
Спеціалізція: біологія, фізичне виховання. 
(Бакалавр, спеціаліст, магістр)/денна, заочна/ 
2) Біологія. Кваліфікація: вчитель біології. 
(Бакалавр). 
3) Туризм.   Кваліфікація: обслуговування туристичної 
діяльності.
(Бакалавр).  
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: соціальний педагог, викладач психології.
(Бакалавр, спеціаліст, магістр)/денна, заочна/ 
Сфера діяльності: психолог у системі освіти, медицини, психолог у 
центрах зайнятості, службах довіри, допомоги молоді, соціальних 
службах.  
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 вищого на-
вчального  закладу. 
(Магістр) /денна, заочна/.  

ФАКУЛЬТЕТ ЗДОРОВ'Я, ФІЗИЧНОЇ 
КУЛЬТУРИ І СПОРТУ 
1) Здоров'я людини. Кваліфікація: вчитель основ здоров'я, 
спеціаліст з фізичної реабілітації. 
Спеціалізації:фізична реабілітація, фізична реабілітація в 
педіатрії, фізична рекреація, спортивна реабілітація, оздоровчі 
технології. 
(Бакалавр, спеціаліст, магістр)./денна, заочна/ 
Сфера діяльності: інструктор ЛФК, реабілітолог у лікувально-
реабілітаційних центрах, лікарнях, будинках відпочинку і 
профілакторіях, викладач фізичного виховання, педагог-
тренер. 
2) Фізичне виховання. Кваліфікація: вчитель фізичного виховання 
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, прес-секретар.

(Бакалавр, спеціаліст, магістр)/денна, заочна/  
2) Реклама і зв'язки з громадськістю. Кваліфікація: рекламіст, 
фахівець із зв'язків з громадськістю.
(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: філолог, ви-
кладач української мови та літератури, зарубіжної літератури. 
Спеціалізації: англійська мова, німецька мова, французька мова, 
польська мова, редагування освітніх видань, історія, шкільне 
бібліотекознавство. 
(Бакалавр, спеціаліст, магістр) /денна, заочна/ 
Сфера діяльності: вчитель, викладач української мови та 
літератури вищих навчальних закладів, вчитель історії та 
іноземної мови, філолог-дослідник,  літературний редактор, 
керівник шкільного театру. 
2) Історія. Кваліфікація: вчитель історії.  
Спеціалізації: правознавство, георгафія. 
(Бакалавр, спеціаліст, магістр)/денна, заочна/ 
Сфера діяльності: вчитель історії, основ правознавства, 
суспільствознавства, викладач історії України (історичних 
дисциплін), політології, основ Конституційного права у вищих 
навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації. 
3) Англійська мова та література (з поглибленим вивченням 
однієї із слов' янських мов). Кваліфікація: філолог, вчитель 
англійської та німецької/французької мови і зарубіжної  
літератури. 
(Бакалавр, спеціаліст) 
4) Німецька мова та література (з поглибленим вивченням однієї 
із слов' янських мов). Кваліфікація: філолог, вчитель німецької та 
англійської/французької мови та зарубіжної  літератури. 
(Бакалавр) 

ФАКУЛЬТЕТ КІБЕРНЕТИКИ 
1) 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, магістр)/денна, заочна/ 
2) 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/ 
Сфера діяльності:  спеціаліст у сфері інформатизації економіки, 
освіти, торгівлі, транспорту, зв'язку.     

ФАКУЛЬТЕТ ДОВУЗІВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ ТА
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
Відділення післядипломної освіти
Працює для тих, хто бажає отримати другу вищу освіту
за спеціальностями:
- українська мова та література, фізичне виховання,
фізична реабілітація, фінанси, інформатика, менеджмент 
організацій, прикладна математика, початкове навчання (прак-
тична психологія, іноземна мова), географія, історія, мова та 
література (англійська), практична психологія.
ТЕРМІН НАВЧАННЯ ДВА РОКИ
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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”


