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Присвячується 90-річчю від дня народження 
Степана Дем'янчука

Дем’янчук Степан Якимович 
народився 30 грудня 1925 р. в селі 
Орепи Новоград-Волинського 
району Житомирської  області 
у селянській родині. 19-річний 
юнак у складі 3-го Білоруського 
фронту визволяв Білорусію і При-
балтику. За військову доблесть 
нагороджений багатьма  орденами 
та медалями. Демобілізувавшись 
п і с л я  в а ж к о г о  п о р а н е н н я  п і д 
Кенігсбергом, почав вчителювати 
у рідному селі та заочно навчався 
у  Житомирському державному 
педагогічному інституті. З цього 
часу починається його освітянська 
діяльність,  яка тривала понад 
55 років. І сьогодні випускники 
із  вдячністю згадують талано-
витого директора Токарівської, 
Ярунської, Андріївської середніх 
шкіл Новоград-Волинського та 
Червоноармійського районів на 
Житомирщині. Довгими  ночами Степан Якимович 
навчався, писав кандидатську дисертацію, яку успішно 
захистив 1966 року в Московському державному 
університеті. 

З травня 1966 року творча доля талановитого вчено-
го пов’язана з Рівненським педагогічним інститутом. 
Цей період був плідним у науковій діяльності ученого. 
Результатом наукових пошуків стала захищена у 1978 
році дисертація на здобуття наукового ступеня док-
тора педагогічних наук у Московському державному 
університеті.

Працюючи у Рівненському педінституті, Сте-
пан Якимович пройшов щаблі кар’єрного росту від 
старшого викладача до доцента, а згодом – профе-
сора  та незмінного впродовж чверть століття декана 
педагогічного факультету. 

Він автор 27 монографій з проблем освіти й ви-
ховання, з-під його пера вийшло у світ понад 300 
наукових статей, надрукованих у збірниках і журналах 
як України, так і зарубіжжя, 600 статей у періодичній 
пресі. Під керівництвом вченого захистили дисертації 2 

доктори і 28 кандидатів наук. Його 
ідеї знайшли подальшу реалізацію 
у діяльності лабораторії «Вихо-
вання учнівської молоді на ідеях 
миру в  навчально-виховному 
процесі школи і вузу» та першо-
го в Україні музею миру, який 
відкрився в університеті 29 квітня 
1999 року.

За значні здобутки у науковій 
діяльності Степан Якимович був 
обраний академіком МАНПО.

Чимало його ідей та впровад-
жень були першими в педагогічній 
та освітянській практиці. Багато з 
них користувалися та користують-
ся великою популярністю серед 
школярів і  студентства: уроки 
Миру, залучення спортсменів-
старшокласників до проведення 
занять з фізкультури в молодших 
класах,  учнівські  читання «Я 
голосую за мир!», які і сьогодні 

відбуваються в університеті його імені. У них беруть 
участь школярі з багатьох областей України.

Наукові інтереси С.Я. Дем’янчука завжди виходи-
ли за межі району, міста, республіки. Він підтримував 
зв’язки з багатьма науковими центрами, школами. І не 
тільки підтримував, але й фахово впливав на їх станов-
лення та розвиток. Відбувався взаємообмін ідеями. 

Немає такої області в Україні, якої б не торкну-
лась його наукова школа, де б не працювали його 
послідовники, учні, однодумці, він працював із визнач-
ними вченими, які відомі не лише в Україні та Європі, 
а й у світі. Серед них В. Сластьонін, російський вчений 
в галузі педагогіки, заслужений діяч науки Російської 
Федерації,  доктор педагогічних наук, професор, 
дійсний член Російської Академії освіти; М. Ярмачен-
ко – перший президент Академії педагогічних наук 
України, академік АПН України, академік АПН СРСР, 
доктор педагогічних наук, професор; П. Конанихін – 
відомий російський вчений у галузі педагогіки, доктор 
педагогічних наук, професор та багато інших.

Дем’янчук Степан Якимович



Черговий ювілей 
Міжнародного економіко-
гуманітарного університету 
імені академіка Степана 
Дем'янчука вже не за 
горами. Для історії — одна 
мить... Для вищого навчаль-
но закладу, який розпочав 
з нуля і за цей період став 
поважним та авторитетним 

університетом — надзвичайно важливий період. У чому секрет 
успіху та про подальші плани — розповідає   ректор МЕГУ, про-
фесор Анатолій Степанович Дем'янчук.

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

-- Насамперед, це заслуга усього колективу університету: 
науковців, технічного персоналу і, звичайно, самих студентів. 
Бо вони — продукт нашої праці, гарантія успіху. А ще ми 
завжди приділяли максимум уваги метеріально-технічному 
забезпеченню. Ми чудово розуміємо, що студент, окрім того, 
що має отримати якісну і різнопланову підготовку, він ще має 
десь жити, добре харчуватися, мати можливість займатися 
на дозвіллі улюбленою справою... Наприклад, спортом чи в 
естрадному колективі. Мати доступ до інтернету, до сучасної 
бібліотеки. І ми це все даємо студентам.
-- Як усе розпочиналося?

-- Історія нашого університету тісно пов’язана з історією 
України. Адже Незалежність дала великий поштовх для 
самостійного розвитку не тільки економіки, підприємництва, 
але й нових підходів до функціонування освітньої галузі. Ідея 
створення приватного вищого навчального закладу – першо-
го у Західній Україні – належить педагогу-новатору, доктору 
педагогічних наук, професору, академіку Дем’янчуку Степану 
Якимовичу. 

Розпорядженням Голови Рівненської міської адміністрації 
навчальний заклад був зареєстрований у місті Рівне, видане 
реєстраційне свідоцтво № 1262Р від 23 листопада 1993 р. Цей 
день є датою народження нашого університету. І з перших 
днів велика увага приділялася формуванню колективу. Степан 
Якимович мав великий авторитет у науковому середовищі 
України, тому відповідальні посади у новому вищому на-
вчальному закладі зайняли відомі вчені та організатори на-
вчального процесу. На постійну роботу  прийшли: кандидат 
фізико-математичних наук, академік Беднарчук Дмитро 
Йосипович, який очолив економічний факультет; кандидат 
педагогічних наук, доцент Клімов Георгій Іванович, який 
очолив педагогічний факультет; кандидат педагогічних 
наук, професор Шанюк Володимир Іванович, який очолив 
історико-філологічний факультет; доктор біологічних наук, 
професор Завацький Віктор Іванович, проректор з науки та 
декан факультету здоров’я, фізичної культури і спорту; док-
тор фізико-математичних наук, професор Джунь Йосип Во-
лодимирович; доктор педагогічних наук, професор Мітюров 
Борис Нікіфорович; доктор технічних наук, професор Сідоров 
Анатолій Вікторович; кандидат філологічних наук, професор, 
проректор з навчальної роботи Яницький Марк Наумович та 

багато інших. Вони стали тою опорою, фундаментом, який дав 
поштовх розвитку університету. 
-- Напевно, непросто на той час було з матеріально-технічною 
базою?

-- Стратегічний план розвитку тоді ще інституту (РЕГІ) пе-
редбачав створення потужної матеріально-технічної бази, тому 
всі фінансові ресурси були зосередженні на її формування. За-
сновники інституту прийняли рішення про функціонування 
закладу на власних площах. І з цією метою були придбані у 
приватну власність інституту перші два дев’ятиповерхових 
корпуси, а на сьогоднішній день студенти навчаються вже у  
шести навчальних корпусах. Ми також здійснили давню мрію 
Степана Якимовича, щоб кожен студент був забезпечений 
житлом. І сьогодні так і є — студенти МЕГУ на 100 відсотків 
забезпечені гуртожитками. Взагалі, наша стратегія розвитку 
завжди передбачала, що студентові — все найкраще. Гуртожит-
ки, спортивні майданчики, актові зали та аудиторії. Ми горди-
мося сьогодні нашим спортивним комплексом із найбільшим 
в області плавальним басейном, нашими комп'ютерними 
класами з безкоштовним, вільним та бездротовим інтернетом, 
зрештою, як і досягненнями наших студентів у спортивних 
змаганнях та різного роду науково-прикладних олімпіадах та 
конкурсах.

-- МЕГУ — один із перших приватних ВНЗ України, який на-
лагодив тісну співпрацю із зарубіжними вищими навчальними 
закладами. Сьогодні цим вже нікого не здивуєш, але тоді це був 
прорив...  

-За двадцять років міжнародної діяльності ПВНЗ 
«Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені 
академіка Степана Дем’янчука» налагодив плідну співпрацю з 
багатьма іноземними вищими навчальними закладами, зокре-
ма Угорщини, Польщі, Чехії, Словаччини, Німеччини, Росії, 
Білорусі, Фінляндії, Литви, Іспанії та США. Угоди, укладені з 
іноземними університетами-партнерами, передбачають насам-
перед обмін студентами та викладачами, навчання студентів за 
кордоном, видавництво спільних збірників наукових праць, 
випуск спільних науково-публіцистичних журналів, проведен-
ня спільних наукових досліджень, організацію та проведення 
міжнародних науково-практичних конференцій та семінарів, 

Анатолій Дем'янчук: “Секрет  
успіху — наш колектив та наші 
випускники”
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виставок та форумів.
З 1999 року МЕГУ співпрацює з вищими навчальними 

закладами та науковими установами      Угорщини, серед яких 
Університет в Ніредьхазі та Університет Прикладних наук імені 
Яноша Кодолані.

Слід відмітити результати плідної співпраці з Краківською 
Академією імені А.Ф. Моджевського, договір про 
співробітництво з якою був укладений у грудні 2000 року. 
Спільно з цією академією було проведено 5 міжнародних 
науково-практичних конференцій, за результатами яких ви-
дано збірники наукових праць професорсько-викладацького 
складу обох університетів. Упродовж десяти років здійснюється 
проходження навчально-виробничої практики на базі обох 
вищих навчальних закладів, а також підприємств України та 
Польщі.

        Показовою є  довготривала продуктивна співпраці на-
шого університету з Барановицьким державним університетом 
(Республіка Білорусь), дружні стосунки з яким передбачають 
не лише співпрацю у галузі навчальної та наукової роботи, 
а й виховної. Традиційними стали неформальні щорічні 
студентські та концертні зустрічі в Рівному та в Барановичах, 
які відбуваються в рамках співробітництвами між відділами 
виховної роботи обох університетів. 

Розширення рамок міжнародного співробітництва є 
найвагомішим пріоритетом  МЕГУ.  І ми продовжуємо руха-
тися цим напрямком. Так, нещодавно було укладено угоду про 
співпрацю з Католицьким університетом Валенсії (Іспанія), 
якою передбачено реалізацію нових сучасних освітніх програм 
на міжнародному рівні. 

-- Анатолію Степановичу,  практично щороку в Україні 
оголошується таке собі “штормове попередження” про 
демографічну кризу  і вступні кампанії реально стають все 
важчими. Тим не менше, МЕГУ щороку вперто набирає своїх 
абітурієнтів. У чому тут секрет? І як вдається на рівні конкуру-
вати з державними вищими навчальними закладами?

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

попередніх років, всієї історії. 
Сьогодні абітурієнт, разом зі своїми 

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

-- Тобто, виграєте за рахунок вже раніше на-
працьованих механізмів?

-- Ми проводимо повноцінні кампанії по інформуванню 
абітурієнтів про наш навчальний заклад. Зустрічаємося з ви-
пускниками шкіл, коледжів. Без цього сьогодні не можна. Але 
акцент робимо на своїй матеріально-технічній базі, про що я 
сказав вище. І ми не зупиняємося на досягнутому.  Зокрема, 
нещодавно відкрили надсучасну криміналістичну лабораторію 
на юридичному факультеті. У наших гуртках та студіях,  не на 
папері, а  реально охоче зааймаються наші студенти, а потім 
виступають на великих сценах. І викладачі щорічно виступа-
ють перед студентами, показують свої художні таланти. 

Зрештою, МЕГУ став на Рівненщині своєрідною 
журналістською Мекою — ви не знайдете в області жодного 
ЗМІ, де б не працювали наші випускники, а інколи й цілі 
редакції складаються з наших випускників. А це тому, що вже 
з першого курсу студенти займаються у нашій радіостудії, 
телестудії, дописують у студентську газету. Наша перевага в 
тому, що ми не цураємося теорію поєднувати з практикою.

А найкращою рекламою для нашого університету є наші 
студенти, їхні перемоги на конкурсах,  олімпіадах, у спортив-
них замаганнях та творчих конкурсах, і особливо, наші ви-
пускники, які є працевлаштованими і які серйозно працюють 
в різних сферах: директорами банків та спільних підприємств, 
працюють за кордоном,  працюють в ООН , стають народними 
депутатами. Оце наша основна реклама. 
-- Анатолію Степановичу, без цього питання ну ніяк не можна: 
які плани на майбутнє?

-- Скажу так. Ще однією відмінністю МЕГУ від інших є 
те, що ми намагаємося небагато говорити, а багато робити. Я 
не люблю щось анонсувати наперед, але обов'язково скажу, 
коли це вже стане реальністю. Звісно, у найближчі 20 років 
ми будемо робити все, щоб студенту, викладачу та працівнику 
нашого університету жилося не просто добре, а дуже добре, 
будемо і надалі “підкорювати” Європу та радіти перемогам 
наших спортсменів на різноманітних змаганнях. Я не знаю, як 
все буде у деталях, але одне можу сказати точно — буде цікаво. 
І, користуючись нагодою, хочу подякувати усьому колективу 
Міжнародноого економіко-гуманітарного університету імені 
академіка Степана Дем'янчука за ці роки, що ми були разом, 
за сумлінну працю і просто гарні дружні стосунки. Я це дуже 
і дуже ціную.

Інтерв’ю 3Спецвипуск
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Студентська газета Міжнародного економіко-гуманітарного 
університету імені академіка С. Дем’янчука
Наша адреса:
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т. 432953;    e-mail 7poverx@ukr.net

Відповідальний за випуск: Ольга Мітчук
Верстка: Михайло Вишневський

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
1) Фінанси і кредит. Кваліфікація: фахівець з фінансів і кредиту, ви-
кладач 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, менеджмент 
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/

ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
1) Географія. Кваліфікація: вчитель географії.
Спеціалізації: біологія,  фізичне виховання.
(Бакалавр, спеціаліст, магістр) /денна/
2) Біологія. Кваліфікація: вчитель біології. (Бакалавр) /денна, за-
очна/
3) Туризм.  Кваліфікація: обслуговування туристичної діяльності. 
(Бакалавр) /денна/
 
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, магістр) /денна, заочна/
3) Початкова    освіта.    Кваліфікація:    вчитель    початкової   шко-
ли.   
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 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/
3) Фітнес та рекреація (магістр)

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/
3) Медіа-комунікації (магістр) 

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
1) Правознавство. Кваліфікація: юрист. 
Спеціалізації: цивільно-правова, кримінально-правова, юридична 
журналістика. (Бакалавр, спеціаліст, магістр) /денна, заочна/

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. 
Спеціалізації: правознавство, географія,шкільне бібліотекознавство. 
(Бакалавр, спеціаліст, магістр) /денна, заочна/
3) Англійська мова та література (з поглибленим вивченням однієї 
із слов' янських мов). Кваліфікація: філолог, вчитель 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 си-
стеми управління і прийняття рішень в економіці та бізнесі.
(Бакалавр, спеціаліст) /денна, заочна/
3) Програмна інженерія (бакалавр)
4) Професійна освіта. Комп'ютерні технології (бакалавр)
5) Інформатика та обчислювальна техніка (бакалавр)   

НАВЧАННЯ ЗА ПРОГРАМАМИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ВНЗ
Університет Прикладних наук імені Яноша Кодолані

в м. Секешфехервар, Угорщина

ОКР «бакалавр»
1) Туризм та готельно-ресторанні послуги. Кваліфікація за дипломом: 
бакалавр туризму та готельно-ресторанного обслуговування
Спеціалізації: розробка туристичних продуктів; менеджмент готель-
ного бізнесу.
2) Господарювання та менеджмент. Кваліфікація за дипломом: бака-
лавр менеджменту та ділового адміністрування
Спеціалізації: організація підприємства
3) Комунікація та медіаосвіта (Журналістика). Кваліфікація за ди-
пломом: бакалавр з комунікацій
Спеціалізації: Медіа ЗМІ, друковані ЗМІ

Великопольська соціально – економічна вища школа в Сроді 
Великопольській  (Польща) http://www.wwsse.pl/ 

ОКР «бакалавр»
1) Початкова та дошкільна освіта;
2) Інформатика; 
3)Економіка підприємств і управління персоналом; 
4) Фінанси і банківська справа.

Вища школа єврорегіональної економіки імені Альчіде де Гаспарі в м. 
Юзефові (Польща)

ОКР «бакалавр»
1) Правник-управлінець. Спеціалізації: право ЄС
2) Управління в готельному та ресторанному бізнесі

ІНСТИТУТ ЗАОЧНОГО, ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ТА 
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
Дистанційне навчання забезпечить студенту взаємодію з викладачем 
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  без-
коштовно!


