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Будемо навчатися в МЕГУ

Час – категорія космічна. Він во-
лодар доль націй, народів, окремих 
особистостей. Людині важко з ним 
змагатися. Це може зробити лише 
спільнота, об’єднана однією вели-
кою метою. 25 років тому ідея ство-
рити приватний вищий навчальний 
заклад була фантастичною, навіть 
зухвалою мрією. Проте нею заго-
рівся Степан Якимович Дем’янчук, 
талановитий організатор, Великий 
педагог, людина неординарна і, 
безперечно, смілива, яка не просто 
йшла в ногу з часом, а часто й ви-
переджала його. Степан Якимович 
зумів зібрати колектив однодумців 
і заклав фундамент майбутнього 
освітнього закладу на засадах но-
ваторства, миру, ідеях гуманізму та  
демократії. Становлення і розвиток 
нашого навчального закладу були 
нелегкими, оскільки припали на 
період кризи в суспільстві: полі-
тичної, моральної, духовної. Проте 
наш колектив і студентство ніколи 
не втрачали оптимізму, національної 
гідності, духу творчості і відстоюва-
ли ідеали професійної честі та пріо-
ритети вітчизняної науки. Сьогодні 
в освітньому просторі ми займаємо 
гідне місце, пишаємося нашими 
студентами та випускниками. Серед 
них відомі в Україні та за кордоном 
керівники районних та міських 
держадміністрацій, структурних 
підрозділів податкової служби та 
банків,  підприємці, журналісти, 
програмісти, науковці, педагоги, ви-
кладачі вищих навчальних закладів, 
а також ті, хто захистив докторські 
та кандидатські дисертації в різних 
галузях науки.

Викладачі нашого університету 
заслуговують на особливу шану: 
вони є зразком свободи наукового 
мислення, педагогічного такту, 
толерантності, людяності та від-
критості. В університеті працює 

138 професорів, докторів наук, 
академіків галузевих і міжнародних 
академій, кандидатів наук та доцен-
тів, навчальні та наукові досягнення 
яких гідно оцінені в країні. Вони 
нагороджувалися нагрудними зна-
ками «Відмінник освіти України», 
Почесними грамотами Міністерства 
освіти і науки України, державними 
нагородами Заслужений працівник 
освіти України, Почесними грамо-
тами обласних рад та адміністрацій.

За час роботи наш університет 
підготував понад 38000 високо- 
кваліфікованих фахівців для наці-
онального господарства України та 
налагодив тісні стосунки з вищими 
навчальними закладами Угорщи-
ни, Польщі, Бельгії, Словаччини, 
Білорусі, Німеччини, Чехії, Іспанії, 
Росії, Фінляндії та інших країн, 
чим підтверджує свій статус між-
народного.

Співпраця з  європейськими 
партнерами дозволяє випускникам 

нашого університету отримувати 
другу вищу освіту, а також європей-
ський диплом, який визнаний в усіх 
країнах, що підписали Болонську 
декларацію, і продовжити навчання 
в магістратурах вищих навчальних 
закладів Європи та Америки.

Обраний нами шлях – це поступ 
не тільки до європейської спільно-
ти, новітньої системи освіти, а й до 
вершин самоствердження українства 
у сучасному глобалізованому світі. 

Наш вищий навчальний заклад  
накопичив великий потенціал для 
здійснення задуманого й омріяного. 
Наука, самовідданість, самодостат-
ність – ось девіз працівників МЕГУ. 

Анатолій Дем’янчук,
 ректор університету 

доктор педагогічних наук, 
професор, академік Академії наук 
вищої школи України, заслужений 

працівник освіти України

МЕГУ: 25 років успіху!
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Історія нашого університету тісно 
пов’язана з історією України. Адже не-
залежність дала великий поштовх для 
самостійного розвитку не тільки економі-
ки, підприємництва, але й нових підходів 
до функціонування освітньої галузі. З 
метою підготовки кадрів з вищою освітою 
за гостродефіцитними спеціальностями 
Президія Міжнародної академії наук 
педагогічної освіти прийняла рішення 
про відкриття з 1 вересня 1993 року 
Рівненського науково-консультаційно-
го центру-філії Міжнародної академії 
наук педагогічної освіти. Ідея створення 
приватного вищого навчального закладу 
– першого у Західній Україні – належить 
педагогу-новатору, доктору педагогічних 
наук, професору, академіку Дем’янчуку 
Степану Якимовичу. 

Розпорядженням Голови Рівнен-
ської міської адміністрації навчальний 
заклад був зареєстрований у місті Рівне, 
видано реєстраційне свідоцтво № 1262Р 
від 23 листопада 1993 р. Цей день - дата 
народження нашого університету. У 1997 
р. назва навчального закладу змінена на 
Рівненський економіко-гуманітарний 
інститут (РЕГІ). 

Для отримання ліцензії Міністер-
ства освіти України колективом РЕГІ, 
який очолив доктор педагогічних наук, 
професор Дем’янчук Анатолій Степа-
нович, була проведена величезна робота 
із формування висококваліфікованого 
науково-педагогічного персоналу та 
створення належної матеріально-тех-
нічної бази. 

Ще за життя Степана Якимовича 
Дем’янчука у червні 1998 року відбувся 
перший випуск студентів університету, 
вручено 407 дипломів державного взірця 
першим випускникам інституту. За 25 
років діяльності в університеті підготов-
лено понад 38 тисяч висококваліфікова-
них фахівців. 

Стратегічний план розвитку інститу-
ту передбачав створення потужної мате-
ріально-технічної бази, тому фінансові 
ресурси були зосередили на її форму-
ванні. Засновники інституту прийняли 
рішення про функціонування закладу 
на власних площах. І з цією метою були 
придбані у приватну власність інституту 
перші два семиповерхові корпуси, а на 
сьогоднішній день студенти навчаються 
вже у  шести навчальних корпусах. 

У 2001 році на загальних зборах 
колективу задля вшанування пам’яті 
засновника університет прийнято рі-
шення перейменувати університет у 
Міжнародний економіко-гуманітарний 
університет імені академіка Степана 
Дем’янчука. Це рішення було підтрима-
не Міністерством освіти і науки України, 

яке затвердило відповідні доповнення і 
зміни до Статуту університету 26 лютого 
2002 року.

У 2001 році рішенням Державної 
акредитаційної комісії Міністерства 
освіти і науки України Міжнародний 
економіко-гуманітарний університет 
імені академіка Степана Дем’янчука 
акредитовано за статусом вищого закла-
ду освіти ІІІ рівня, а у березні 2011 року 
університет акредитовано в цілому за ІV 
рівнем. Таке визнання державою нашого 
університету є наслідком кропіткої праці 
усього колективу.

На сьогоднішній день в університеті 
функціонують Інститут педагогічної 
освіти, дистанційного навчання та  
8 факультетів, які готують фахівців 
за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
(ОКР) «бакалавр» з 18 напрямів та ОКР 
«магістр» з 11 спеціальностей. Навчаль-
но-виховний процес організовано на 
власній матеріально-технічній базі та 
забезпечено викладачами 17 кафедр, 16 
з яких є випусковими.

Рішенням Атестаційної колегії МОН 
України університету надано право від-
криття аспірантури зі спеціальностей: 
1) 011 Науки про освіту (галузь знань 
– 01 освіта, спеціалізація – теорія та 
методика професійної освіти); 2) 061 
Журналістика (галузь знань – 06 журна-
лістика, спеціалізація – теорія та історія 
соціальних комунікацій); 3) 081 Право 
(галузь знань – 08 право, спеціалізації: 
1) адміністративне право і процес, фі-
нансове право, інформаційне право; 2) 
кримінальний процес та криміналісти-
ка; судова експертиза; оперативно-роз-
шукова діяльність); 4) 122 Комп’ютерні 
науки (галузь знань – 12 Інформаційні 
технології, спеціалізація – математичне 
моделювання та обчислювальні методи);

5) 051 Економіка (галузь знань – 05 
Соціальні та поведінкові науки). 

У 2007 році надано право вченій раді 
МЕГУ присвоювати науково-педагогіч-
ним працівникам вчене звання доцента, 
а у 2011році – професора. 

Питання міжнародних освітніх та 
наукових зв’язків було особливо ак-
туальним і пріоритетним у діяльності 
університету впродовж всієї історії його 
становлення та розвитку. 

 Рішенням Державної акредитацій-
ної комісії України від 13 квітня 2004 
року Міжнародному економіко-гума-
нітарному університету імені академіка 
Степана Дем’янчука видано ліцензії на 
право здійснювати підготовку фахівців 
за освітніми програмами навчальних 
закладів – іноземних юридичних осіб, 
зокрема Університету прикладних наук 
імені Яноша Кодолані (Угорщина). 

Із 2011 року університет здійснює 
підготовку бакалаврів за освітніми 
програмами Велькопольської соціаль-
но-економічної вищої школи та Кра-
ківської академії імені Анджея Фрича 
Моджевського (Республіка По.льща). 
В МЕГУ навчаються студенти з Італії, 
Німеччини, Китаю, Грузії, Білорусії

У 2013 році університет став Лауре-
атом у номінації «Освітні послуги» Все-
українського конкурсу якості продукції 
(товарів, робіт, послуг) «100 кращих 
товарів України».

Міжнародний економіко-гума-
нітарний університет імені академіка 
Степана Дем’янчука суттєво впливає на 
соціально-економічну ситуацію регіону, 
оскільки не лише готує висококвалі-
фікованих фахівців, а й завжди був і є 
добросовісним платником податків, 
про що свідчать відзнаки Державної по-
даткової адміністрації України. 

Робота закладу та усього колективу 
університету, спрямована на розвиток 
особистості та покращення добробуту 
нашої Батьківщини. 

Університет його імені 
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Черговим золотом за досягнен-
ня в освітній сфері нагороди-
ли Міжнародний економіко-
гуманітарний університет імені 
академіка Степана Дем’янчука на 
VIII Міжнародній виставці «Сучасні 
заклади освіти-2017». 

Ц ь о г о р і ч  з о л о т а  м е д а л ь 
університету дісталася у номінації 
«Партнетство як стратегічний 
ресурс інноваційного розвитку на-
вчальних закладів». 

Нагадаємо,  що саме  пред -
ставникам МЕГУ була надана 
честь відкривати естафету круглих 
столів, в рамках яких працівники 
освіти обмінювалися досвідом та 
демонстрували унікальні здобутки 
свого ВУЗу.

Золоте досягнення

За результатами участі студентів 
ВНЗ у ІІ етапі Всеукраїнських 
олімпіад серед недержавних 
університетів Міжнародний 
економіко-гуманітарний 
університет імені академіка Степа-
на Дем’янчука посів перше місце. 

У 2016-2017 навчальному 
році 30 студентів нашого ВУЗу 
представляли альма-матер на 17 
олімпіадах та вибороли 3 дипло-
ми. Серед них 1 ІІ ступеня та 2 ІІІ 
ступеня.

Загалом у турнірах активно 
боролися представники 34 не-
державних  університетів з усіх 
куточків України.

Ми переможці на Всеукраїнських 
студентських олімпіадах!

Хороша освіта у ХХІ столітті – це 
обов’язкова вимога та єдина гарантія 
гідного життя. Без диплому про 
закінчення університету можливості 
особи в розвиненому суспільстві дуже 
обмежені та не дають можливостей 
розкрити потенціал навіть дуже тала-
новитим людям. Саме тому практично 
кожен випускник 11 класу замислюється 
не тільки над тим, чим бажає займа-
тися в майбутньому, але багато часу 
приділяє й вибору гідного навчального 
закладу, який допоможе не просто от-
римати фахові знання, але й реалізувати 
потенціал студента.

Серед  декількох сотень універси-
тетів на теренах країни окремо яскраво 
горить зоря Міжнародного економіко-
гуманітарного університету імені ака-
деміка Степана Дем`янчука. Вже майже 
півстоліття цей заклад готує та випускає 
в життя чудових висококваліфікованих 
спеціалістів своєї справи, які займають 
високі посади у різноманітних сферах 
діяльності та гордо кажуть, що вони 
навчалися саме в МЕГУ, секред них: 
депутати Верховної ради України, на-
уковці, банкіри, політичні діячі, видатні 
спортсмени, олімпійські чемпіони, жур-
налісти, педагоги тощо. 

Один із перших приватних вищих 
навчальних закладів у нашій державі, 
Міжнародний економіко-гуманітарний 
університет імені академіка Степана 
Дем`янчука, дуже швидко зумів ство-
рити суттєву матеріально-технічну 
базу, налагодити міжнародні зв’язки 
та заявити про себе на внутрішній та 
зовнішній аренах. Яскравим доказом 
цього стали результати впливового 
освітнього ресурсу Вступ. ОСВІТА. 
UA, який склав рейтинг закладів вищої 
освіти за кількістю осіб зарахованих 
на контракт у 2017 році. Яка б мова не 

йшла про освітній заклад, але основним 
показником його якості та надійності є 
кількість осіб, які вступають до лав його 
студентської братії. За цим показником 
заклад отримав високі показники та 
посів 12 місце у рейтингу серед усіх 392 
українських вишів.  

Якщо ж говорити виключно про 
приватні вищі навчальні заклади, то в 
цьому рейтингу МЕГУ імені академіка 
Степана Дем`янчука просто немає рів-
них. До переліку закладів, що готують 
майбутніх бакалаврів та магістрів ви-
ключно на контрактній основі включено 
130 університетів, серед яких І-ше місце 
посідає саме ПВНЗ «Міжнародний еко-
номіко-гуманітарний університет імені 
академіка Степана Дем`янчука». 

Цьогоріч на перший курс було зара-
ховано 1234 особи, що яскраво свідчить 
про чудові показники закладу у сферах 
забезпечення навчального процесу та 
організації дозвілля студентів. Суттєвим 
позитивним фактором можна назвати 
високу увагу усіх викладачів, доцентів 
та професорів до кожного студента. 
Їм забезпечуються усі можливості для 
того, щоб реалізувати у житті та про-
фесійній діяльності ще перебуваючи на 
студентській лаві. Відсоток фахового 
працевлаштування випускників вишу 
дуже високий, що вказує на чималу вагу 
диплому, яку вже оцінили роботодавці 
у найрізноманітніших сферах. Не варто 
забувати й про той факт, що усі студенти 
МЕГУ забезпечуються гуртожитком та 
можуть не перейматися питанням по-
селення та проживання. При універси-
теті функціонує спортивно-оздоровчий 
комплекс ім. В. Завацького – єдиний 
в регіоні із наданням реабілітаційних 
послуг для осіб з інвалідністю різно-
го віку, а також найбільтший в області 
плавальний басейн, який придатний 

для проведення спортивних змагань 
всеукраінського рівня.

Комфортні умови дозволяють зосе-
редитися на навчанні й просто отриму-
вати задоволення від процесу студент-
ського життя. 

Усі вступники знають, що МЕГУ – 
це зона без хабарів, тому навчаються не 
за страх, а за совість. І докладені зусилля 
приносять свої плоди, оскільки багатьох 
студентів агітують приходити на роботу 
ще керівники практик в організаціях та 
на підприємствах.

Варто зауважити, що рейтинг, скла-
дений згідно із показниками Єдиної 
державної бази з питань освіти, не 
включає іноземних громадян. А в МЕГУ 
вступників з-за кордону достатньо 
багато. Завдяки широким та дружнім 
партнерським стосункам, далеко за 
межами України лунає слава про чудо-
вий рівненський виш, який дозволяє 
отримати хороші професійні навички 
та гарантує комфортабельні умови 
перебування на території чужої країни. 
Ще минулого року іноземні громадяни 
отримали українські дипломи і розпові-
ли про непересічні переваги навчання 
у Міжнародному економіко-гуманітар-
ному університеті імені академіка Сте-
пана Дем`янчука. І по широкій дорозі за 
ними вже крокують нові студенти, які 
прагнуть отримати такий диплом, який 
дозволить їм знайти високооплачувану 
роботу та реалізуватися як професіонал 
та особистість.

Щороку університет розширює свої 
зв’язки та забезпечує студентам широке 
поле для навчальної та творчої реаліза-
ції. Навчання в МЕГУ – це не просто 
декілька сторінок із книги життя, це 
повноцінний розділ, який допоможе 
подорослішати, знайти свій шлях та 
зробити на ньому перші кроки!

МЕГУ – освітній бренд, визнаний абітурієнтом!
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Володимир Хомко, 
міський голова
Рівного:

— Студенти, 
що обрали МЕГУ, 
зробили хороший 
вибір, бо це справді 
х о р о ш и й  в у з , 
із хорошою історією та пристой-
ною репутацією, з яким ми, міська 
адміністрація, тісно співпрацюємо. 

Акош Берта, 
проректор 
Університету При-
кладних наук імені 
Яноша Кодолані 
(Угорщина):

— Ми постійно 
розширюємо нашу 
співпрацю з МЕГУ 
і вже є чимало нових напрацювань. 
Щиро віримо, що існуючі стільки 
років спільні програми навчання, до-
поможуть студентам МЕГУ стати не 
лише хорошими спеціалістами, а й 
відкриють нові горизонти для їхньої 
самореалізації.

Олег Омельчук, 
призер Кубків 
світу, 
учасник 
Олімпійських ігор: 

— Свої пере-
моги я, як пра-
в и л о ,  п р и с в я -
чую МЕГУ. Тут унікальна атмосфера, 
унікальні люди. Мені завжди приємно 
повертатися зі зборів чи змагань у 
рідну альма-матер. Бо знаєш, що за 
тебе переживали, уболівали... Боюся 
єдиного — підвести, виступити слаб-
ше, ніж можу.

Сергій Ліщук, 
екс-капітан 
національної 
збірної команди 
України з бас-
кетболу, гра-
вець іспанської 
«Валенсії»:

— Я гордий тим, що навчався 
в МЕГУ. Якщо хочеш бути наставни-
ком, то в Україні без вищої освіти вже 
нікуди. І саме в цьому університеті я 
здобув два дипломи. Повірте, це дуже 
піднімає самооцінку.

Генеральний менеджер тури-
стичного оператора Calipso tour в 
Україні Еркан Чавуш долучився до 
співпраці з Міжнародним економіко-
гуманітарним університетом імені 
академіка Степана Дем`янчука. 
В ході його візиту було підписано 
договір про співпрацю та обговорено 
план майбутньої діяльності у галузі 
підготовки фахівців.  

На відміну від інших партнерів 
університету, Calipso tour готовий 
не тільки забезпечувати студентів 

місцем для проходження стажування 
за кордоном. Крім цього планується 
проводити попередню підготовку у 
вигляді тренінгів, які допоможуть 
більше довідатися про звичаї та куль-
туру країни, в якій передбачається 
практика. Це дозволить швидше 
асимілюватися на новому місці та 
краще виконувати робочі завдання.

На разі, студенти та професорсь-
ко-викладацький склад може оцінити 
переваги партнерських стосунків із 
міжнародними організаціями!

Новий партнер університету

ПВНЗ «Міжнародний 
економіко-гуманітарний 
університет імені 
академіка Степана 
Дем’янчука» співпрацює з 
багатьма вищими навчаль-
ними закладами, устано-
вами, організаціями та  
фондами  на міжнародній 
арені, і  впродовж 
двадцятип’ятилітнього 
існування університету 
міжнародне 
співробітництво та на-
лагодження зв’язків з на-
вчальними та науковими установами 
Європи є пріоритетним напрямом 
діяльності університету.

Усі двадцять п’ять років свого 
існування ПВНЗ «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» активно працює 
на міжнародному поприщі та на-
лагодив плідну співпрацю з ба-
гатьма іноземними вищими на-
вчальними закладами, зокрема 
Угорщини, Польщі, Чехії, Словач-

чини, Німеччини, Росії, Білорусі, 
Фінляндії, Литви, Іспанії та США. 
Угоди,  укладені  з  іноземними 
університетами-партнерами нашо-
го вузу, передбачають насамперед 
обмін студентами та викладачами,  
навчання та практику студентів за 
кордоном, видавництво спільних 
збірників наукових праць, випуск 
спільних науково-публіцистичних 
журналів, проведення спільних 
наукових досліджень, організацію 
та проведення міжнародних на-
уково-практичних конференцій та 
семінарів, виставок та форумів. 

Міжнародні зв’язки
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Прапор університету на 
найвищих вершинах світу

Юрій Вознюк, 
народний депутат 
України, випускник 
МЕГУ:
— У МЕГУ чудова 
атмосфера для нав- 
чання та розвитку 
як особистості. Тут 
чудові викладачі, 
о с о б л и в о  н а 
економічному факультеті, де я нав- 
чався. Ту є все, аби отримати хороші 
знання. Тому закликаю студентів 
університету максимально викори-
стати час для здобуття вищої освіти. 

Анна Рижико-
ва, чемпіонка 
Європи, чемпіонка 
Всесвітньої 
Універсіади, учасни-
ця Олімпійських ігор:
— МЕГУ - це той 
університет, який 
багато дав мені, як 
спортсменці. Протягом усього часу 
я відчувала і відчуваю піклування 
ректора та всього педагогічного ко-
лективу. А це дуже важливо.

Сергій Ющишин, 
президент Асоціації 
випускників 
МЕГУ, власник 
Рівненського 
агентства ERVE.
UA, президент Rivne 
Running Club, член 
правління «Цен-
тру підтримки 
журналістів».
— Ми завжди обираємо те, що за 
розумний час дає нам максималь-
ний ефект. Навчання в МЕГУ має 
досить гнучкий та зручний роз-
клад.  Викладачі надають максимум 
потрібної теоретичної інформації 
та практичних навичок. МЕГУ – 
це хороший викладацький склад, 
досвідчені практики у своїх сферах, 
сучасні методи навчання. Ще мені 
дуже подобається міжнародні про-
грами університету. Вважаю, що 
МЕГУ тримає руку на пульсі сучасних 
освітніх тенденцій, тут розуміють, яка 
має бути освіта майбутнього. 

Іван Хміль, 
священик Української 
Греко-католицької 
Церкви, випускник 
МЕГУ:
— Ні разу за весь 
період свого нав- 
чання не жалкував, 
що вступив саме 
в МЕГУ, що обрав 
саме історію. Бог так дав, що на 
заочному відділенні в нас була така 
гарна група. Здобутий фах історика 
дасть мені можливість краще, глиб-
ше і впевненіше служити Богові 
через служіння людям.

Влітку 2008 року за фінансової підтримки ректора Міжнародного економіко-
гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука професора 
Анатолія  Дем'янчука викладачами кафедри географії і туризму було започатко-
вано акцію «Прапор університету на найвищих вершинах світу».

За 2008 -2017 роки було підкорено 
вершини Ельбрус 5642 м. (Кавказькі 
гори, Російська федерація), Монблан 
4810 м (Альпи, Франція), Гросглок-
нер 3798 м (Альпи, найвища точка 
Австрії), Народна 1895 м (найвища 
точка Уральських гір, що розташована 
у Приполярному Уралі), Гельхепігген 
2469 м (найвища точка Скандинавсь-
ких гір, Норвегія), Герлаховський 
Штіт 2655 м (найвища точка Карпат, 
Словаччина), Лайла 4009 м (найви-
ща вершина Сванецького хребта, 
Кавказькі гори, Грузія), Рорайма 
(Гвіанське нагір’я, Венесуела) та ряд 
вершин Індонезії, Казбек 5033 м 
(Кавказькі гори, Грузія), Олімпус 1950 
м (гори Тродос, Кіпр). 

Традиційним є також щорічне 
підняття прапору університету сту-
дентами та викладачами  природничо-
географічного факультету на найвищу 
вершину Українських Карпат – гору 
Говерлу.

У серпні 2017 року, у рамках про-
ведення щорічної акції МЕГУ  «Пра-
пор університету на найвищих верши-
нах світу», було здійснено експедицію 
за полярне коло – до мису Нордкап 
(крайня північ Європи, узбережжя 
Льодовитого океану, Норвегія)

Поряд із технічними завданнями 
походу, учасники експедиції зібрали 
унікальний краєзнавчий матеріал, що 
стосується природних особливостей 

регіону, а також культури і традицій 
народів, що його населяють. 



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

В  с п о р т и в н о - о з д о р о в ч о м у 
комплексі  функціонують 25-ме-
тровий басейн на шість доріжок, 

зал спортивних ігор, масажний зал 
фізичних процедур, зал атлетичної 
гімнастики, спеціалізований майдан-
чик 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 із небагатьох на-
вчальних закладів України, що може 
похвалитися таким комплексом.

Спортивно-оздоровчий комплекс 
чекає на студентів
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Народний студентський театр «Бриз» 
імені Богдана Денисюка

Студентський народний театр 
«Бриз» засновано у листопаді 2001 року 
кандидатом філологічних наук, доцен-
том кафедри української літератури 
Денисюком Богданом Юрієвичем. 
Першими акторами новостворено-
го театру були студенти історико-
філологічного факультету. Впродовж 
першого театрального сезону було 
поставлено такі вистави: «На полі 
крові» – за однойменною драмою Лесі 
Українки, «Поліщуки» – за повістю Бо-
риса Шведа. У 2002-2003 роках спільно 
з РДТРК у етнографічному музеї у м. 
Сарни відзнято фільм за комедією Є. 
Кравченка «Сватання». У 2002-2003 
роках відзнято ще два фільми. У цьому 
ж році театру присвоєно звання на-
родного. Народний студентський театр 
«Бриз»  є переможцем і володарем Гран-
прі на Всеукраїнському «Театральному 
форумі – 2005», переможцем на XV 
Всеукраїнському фестивалі театрально-
го мистецтва «Від Гіпаніса до Борисфе-
на» (м. Очаків, 2010 року), переможцем 
і володарем Гран-прі на Міжнародному 
фестивалі «Іfas»  (м. Пардубіце, Чехія, 
2010 року), переможцем і володарем 

Гран-прі на фестивалі естрадної пісні 
і театрального мистецтва «Співограй» 
(Феодосія, 2010 року). Троє акторів 
театру відзначені дипломами журі за 
акторську майстерність. 

У січні 2011 року Вченою радою 
університету студентському народ-
ному театру «Бриз» присвоєно ім’я 
Богдана Денисюка. На сьогодні ре-
пертуар театру нараховує близько 24 
вистави. Акторами театру є студенти 
усіх факультетів. 

Ансамбль народної пісні і тан-
цю «Зорецвіт» є переможцем IV 
Всеукраїнського фестивалю-конкур-
су дитячої та юнацької хореографії 
«ПАДІЮН-ЄВРО-ДАНС», лауреат 
міжнародних конкурсів та фестивалів.

 Популяризує українську народну 
пісню, постійно бере участь у бага-
тьох заходах нашого університету та 
загальноміських святах. Неодноразово 
ансамбль нагороджувався грамотами та 
дипломами обласного управління куль-
тури, управління культури міської ради 
та обласної ради федерації профспілок. 
Керівник ансамблю –Ірина Шевня. Її 
майстер-класи користуються попитом по 
всій Україні та за кордоном (м. Грубешов, 
м. Гонец Польша; Білорусь м. Мінськ; 
кубанський хор ім.В.Захарченко.) 

Вихованці шоу-балету «Inside» не-
одноразово були призерами та пере-
можцями різноманітних всеукраїнських 
конкурсів та змагань зі сучасної 
хореографії, зокрема, переможці міського 
хореографічного конкурсу «Битва міста». 
Студенти ансамблю є учасниками 
телевізійного проекту «МАЙDAH’S-2». 
Керівником колективу є Тетяна Пу-
хальська – одна зі ста найкращих 
танцюристів України. 

У студентському театрі мініатюр та 
КВК займаються чемпіони міста з КВК, 
кращі актори студентської ліги Асоціації 
КВК України Павло Невесенко та Роман 
Оніпко. За всю історію Рівненського 
КВК саме команди з МЕГУ найчастіше 
ставали чемпіонами міста. І зараз про-
довжують представляти університет на 
Всеукраїнських змаганнях в Асоціації 
КВК України, які відбуваються впро-
довж року в різних містах України. 
Команда «Факультет Ю» – чемпіони 
«Юніор ліги КВК» (м.Рівне), учасники 
«Галицької  ліги КВК» (м.Львів). Команда 
«Помідори по-Рівненськи» переможці 
XIX Всеукраїнського фес- тивалю КВК 
«Жемчужина у моря» (м. Одесса). Коман-
да КВК «Курс № 3» – срібні призери «1-ї 
рівненської  ліги КВК», учасники «Вищої 
рівненської ліги КВК», учасники  кубку 
асоціації КВК України. 

Команда КВК «Насоси» – учас-
ники фестивалю «Святий Валентин» 
м. Вінниця, учасники ліги КВК «Пол-
ка» м. Біла Церква, бронзові призери 
міжнародного фестивалю «Володимир-
Волинської ліги» КВК,  учасники ліги 
«КВК Взльот»  м.Одесса,  учасники 
«Кременчуцької ліги КВК» м. Кременчуг. 

Студентський театр 
мініатюр та КВК

Ансамбль народної пісні і 
танцю «Зорецвіт»

Шоу-балет «Inside»



Якщо університет - то МЕГУ! 7Спецвипуск

10 причин, чому 
абітурієнти 

обирають  МЕГУ

1. Бо у  нас вони мають мож-
ливість здобути не просто якісну 
освіту, але й отримати диплом 
європейського зразка, вчитися і 
стажуватися за кордоном та спіл-
куватися зі своїми закордонними 
ровесниками.

2. Їх навчатимуть та будуть 
ділитися своїми знаннями та до-
свідом академіки, доктори та кан-
дидати наук, які є провідними 
фахівцями у своїх галузях не лише 
в Україні, але й в Європі. Вони 
зможуть навчатися у вузах Європи 
за програмою «ЕРАЗМУС+».

3. Студенти МЕГУ на 100 від-
сотків забезпечені гуртожитками!!!

4. Тільки для студентів МЕГУ 
найкращий та найбільший на 
Рівненщині басейн «Авангард» зі 
спортивними та тренажерними 
залами.

5. Наші студенти завжди мо-
жуть реалізувати свої здібності у 
спортивних, естрадних, танцю-
вальних гуртках, театральній студії 
чи в команді КВН.

6. МЕГУ — закрита зона для 
хабарів та хабарників!!!

7. Тільки студенти та викладачі 
МЕГУ мають можливість удоско-
налювати знання іноземної мови 
на спеціальних курсах та на піль-
гових умовах.

8. У МЕГУ велика увага при-
діляється фізичній культурі та 
спорту і наші спортивні команди 
–  багаторазові чемпіони різнома-
нітних змагань.

9. Міжнародний економіко-
гуманітарний університет імені 
академіка Степана Дем'янчука 
щорічно займає провідні місця  у 
різноманітних рейтингах  кращих 
вузів України, які укладають фа-
хівці та журналісти.  

10. Найкрасивіші дівчата та 
найкращі спортсмени України теж 
вчаться в МЕГУ!!! ;)

Упродовж двадцятичотирьохрічного 
існування Міжнародного економіко-
гуманітарного університету імені 
академіка Степана Дем’янчука 
міжнародна співпраця та налагодження 
зв’язків з навчальними та науковими 
установами Європи є пріоритетним 
видом діяльності. Напрацьований досвід 
реалізовується у практичній площині на 
факультеті європейської освіти у вигляді 
спільних освітніх програм навчання з 
Університетом Прикладних наук імені 
Яноша Кодолані (Угорщина), Велико-
польською Соціально-Економічною 
Вищою Школою (Польща), Вищою 
Школою Євро регіональної економіки 
імені Альчіде де Гаспері (Польща). 

Студенти факультету навчаються 
у Рівному. За графіком, узгодженим 
із європейськими універститетами, 
здійснюються організовані поїздки на 
короткотривалі сесії в університети 
Польщі або Угорщини. Універститет 
МЕГУ повністю здійснює організацію 
та правову підтримку перебування 
студентів за кордоном. Після успішного 
закінчення навчання видаються дипломи 
європейських університетів, які визнані у 
країнах Європи. 

Сьогодні можна із впевненістю кон-
статувати, що європейські програми 
підготовки фахівців мають неабияку 
популярність серед молоді. Кількість 
студентів, які вступають на 1 курс фа-
культету європейської освіти, з кожним 
роком росте. Так, зокрема, у 2017 році 
на такі програми вступило 147 осіб. За-
галом на факультеті сьогодні навчається 
461 студент. Цьому насамперед сприя-
ють принципи організації навчального 
процесу на факультеті, що спрямовані 
на практичну підготовку фахівця та 
його всебічний розвиток: знайомство з 
культурою інших народів, можливість 
подорожувати Європою та брати участь 
у стипендіальних програмах ЄС. Серед 
цих програм наші студенти успішно ви-
користовують програму «ЕРАЗМУС+». 
Програма обміну студентів передбачає 
проходження літньої практики у відомих 
європейських туристичних центрах, 
готелях тощо. Учасники програми ма-
ють академічну та мовну підтримку 
ще на етапі підготовки до навчання, 
оскільки в навчальні плани підготовки 
фахівця за європейськими освітніми 
програмами включений інтенсивний 
курс вивчення англійської мови. При-
ймаючий університет допомагає з по-
шуком житла, організовує культурні 
заходи, і в цілому, допомагає адапту-
ватися до нового, «чужого» оточення. 
Для студентів факультету європейської 
освіти це унікальна можливість отримати 

якісно нові фахові знання, удосконалити 
володіння іноземною мовою, ознайоми-
тися з культурою Європи та знайти нових 
друзів. У 2017 році такою можливістю 
скористалися 12 студентів факультету, 
які пройшли практику в готелях Іспанії,  
Греції та Туреччини.

Переваги навчання за європейськими 
освітніми програмами в МЕГУ

1.Після завершення навчання сту-
дент отримує справжній європейський 
диплом, що дасть йому можливість 
працевлаштуватися за кордоном в будь-
якій країні ЄС, а також допоможе бути 
конкурентоспроможним на ринку праці 
в Україні.

2.Студенти факультету викори-
стовують усі можливості, які надає 
Європейський Союз своїм студентам, а 
саме: програма обміну студентів «ЕРАЗ-
МУС+» - студенти можуть впродовж 
цілого семестру вчитися в вищих навчаль-
них закладах країн ЄС, вдосконалюючи 
знання англійської мови та отримуючи 
стипендію від ЄС в розмірі близько 300 
євро в місяць.

3.Студенти мають всі можливості 
проходити літню практику в готелях 
Туреччини, Іспанії, Італії, Греції, тощо, 
отримуючи зарплату.

4.Отримавши європейський диплом 
бакалавра, можна продовжити навчання 
як на магістратурі українського внз так і 
в магістратурі будь-якого європейського 
вищого навчального закладу.

Умови прийому:
1.Факультет запрошує на навчання 

випускників загальноосвітніх шкіл та 
інших навчальних закладів, які мають 
повну середню освіту.

2.Зарахування відбувається без 
врахування результатів ЗНО за умови 
пред’явлення атестату про повну середню 
освіту.

3.При наявності результатів ЗНО 
абітурієнт може навчатися одночасно 
на одному з українських напрямів на-
вчання та на будь-якому напрямі фа-
культету європейської освіти. При цьому 
для нього пропонується дуже вигідні 
фінансові пільги. Наприклад: абітурієнт 
вступає на українську програму навчан-
ня за напрямом «Англійська мова та 
література» та може одночасно навчатися 
на спеціальності «Туризм та готельно-
ресторанні послуги» європейської про-
грами навчання. В цьому випадку за 
європейську програму навчання сту-
дент буде оплачувати лише половину 
вартості навчання. Таким чином він буде 
здобувати два дипломи – український 
та європейський та отримає подвійну 
спеціальність.

ФАКУЛЬТЕТ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ 
ОСВІТИ
НАВЧАННЯ ЗА 
ПРОГРАМАМИ
ЄВРОПЕЙСЬКИХ ВНЗ БЕЗ ЗНО!



ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
- 073. Менеджмент. бакалавр/магістр
Кваліфікації: Бакалавр/магістр з менед-
жменту, менеджер-адміністратор, менеджер 
(управитель) організації, менеджер (упра-
витель) з персоналу,  менеджер (управитель) 
з адміністративної діяльності, менеджер 
(управитель) із збуту.
- 072. Фінанси, банківська справа та 

страхування.бакалавр/магістр
Кваліфікації: Бакалавр/магістр з фінансів, банківської справи 
та страхування, фахівець з фінансів підприємства,  фахівець з 
державних фінансів, викладач економічних дисциплін. 
- 075. Маркетинг. бакалавр
Кваліфікація: Бакалавр з маркетингу, фахівець з маркетингової 
діяльності, викладач економічних дисциплін.
- 051. Економіка. магістр/аспірантура

ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
- 012. Дошкільна освіта. бакалавр/магістр
Кваліфікація: Бакалавр дошкільної освіти, 
вихователь дітей дошкільного віку, вчитель  
початкових  класів. 
- 053. Психологія. бакалавр/магістр
Кваліфікація: Бакалавр психології, практич-
ний психолог.
- 013. Початкова освіта. бакалавр/магістр

Кваліфікація: Бакалавр початкової освіти, вчитель початкової 
школи, вихователь дітей дошкільного віку.

ФАКУЛЬТЕТ ЗДОРОВ'Я, ФІЗИЧНОЇ 
КУЛЬТУРИ І СПОРТУ
- 014. (Середня освіта) Фізичне виховання. 
бакалавр/магістр
Кваліфікація: Бакалавр з фізичного вихован-
ня, вчитель фізичної культури, фахівець з 
фізичної реабілітації, фахівець з адаптивної 
фізичної культури.
- 227. Фізична терапія, ерготерапія. 

бакалавр/магістр
Кваліфікація: Бакалавр з фізичної терапії,  ерготерапії,   
асистент фізичного терапевта.
- 017. Фізична культура і спорт. магістр
Кваліфікація: Магістр фізичної культури і спорту, тре-
нер-викладач з обраного виду спорту, викладач вищих та  
спеціальних навчальних закладів.  

ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ
- 014. (Середня освіта) Біологія. бакалавр
Кваліфікація: Бакалавр біології, вчитель 
біології основної школи.
- 242. Туризм. бакалавр/магістр
Кваліфікація: Бакалавр туризму, фахівець з 
туристичного обслуговування
- 014. (Середня освіта) Географія. 

бакалавр/магістр
Кваліфікація: Бакалавр географії, вчитель географії основної 
школи, вчитель біології
- 106. Географія. магістр
Кваліфікація:  Географ, викладач вищих та середніх 
навчальних закладів.

ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛІСТИКИ
- 061. Журналістика. бакалавр/магістр/
аспірантура
К в а л і ф і к а ц і я :   Жу р н а л і с т,  т е л е - , 
радіожурналіст, фахівець із реклами та PR, 
фотожурналіст. 

ФАКУЛЬТЕТ КІБЕРНЕТИКИ
- 014. (Середня освіта) Інформатика. 
бакалавр/магістр
Кваліфікація: Вчитель інформатики та 
математики загальноосвітніх навчальних 
закладів.
- 121. Інженерія програмного забезпечення. 
бакалавр
Кваліфікація: Бакалавр інженерії програм-

ного забезпечення,  фахівець з розробки та тестування про-
грамного забезпечення 
- 122. Комп'ютерні науки. бакалавр/магістр/аспірантура
Кваліфікація:  Бакалавр комп’ютерних наук, фахівець з 
інформаційних технологій.

ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ
- 014. (Середня освіта) Українська мова і 
література. 
бакалавр/магістр
Кваліфікація: Вчитель української мови 
та літератури, вчитель іноземної мови 
(англійська, німецька, польська), вчитель 
зарубіжної літератури, вчитель історії; 

викладач української мови та літератури вищих навчальних 
закладів.
- 014. (Середня освіта) Історія. бакалавр/магістр
Кваліфікація: Вчитель історії, вчитель правознавства,  викла-
дач історії вищих навчальних закладів.
- 014. (Середня освіта) Мова і література (англійська). 
бакалавр
Кваліфікація: Вчитель англійської та німецької мови, вчитель 
зарубіжної літератури. 

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
- 081. Право. бакалавр/магістр/аспірантура
Кваліфікація:  Юрист.

ФАКУЛЬТЕТ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ОСВІТИ

НАВЧАННЯ ЗА ПРОГРАМИ 
ЄВРОПЕЙСЬКИХ ВНЗ

БЕЗ ЗНО!

ВИЩА ШКОЛА ЄВРОРЕГІОНАЛЬНОЇ 
ЕКОНОМІКИ ІМЕНІ АЛЬЧІДЕ ДЕ 
ГАСПЕРІ (ПОЛЬЩА)

- Адміністративне право ЄС 
- Управління в готельному та туристичному бізнесі

УНІВЕРСИТЕТ ПРИКЛАДНИХ НАУК ІМЕНІ ЯНОША 
КОДОЛАНІ (УГОРЩИНА) 
- Господарювання та менеджмент
- Туризм та готельно-ресторанні послуги
- Комунікація та медіаосвіта (Журналістика)

ВЕЛИКОПОЛЬСЬКА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ВИЩА 
ШКОЛА   (ПОЛЬЩА)
- Початкова та дошкільна освіта
- Інформатика
- Економіка підприємств і управління персоналом
- Фінанси і банківська справа
- Зовнішня та внутрішня економічна діяльність
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