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ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка 

Степана Дем’янчука» є закладом вищої освіти недержавної форми власності, який 

у своїй діяльності керується Законом України «Про вищу освіту» від 01.07.2014, 

№1556-VII, Статутом університету. Основними завданнями закладу вищої освіти 

є: 

1) провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує 

здобуття особами вищої освіти відповідного рівня за обраними освітніми 

програмами; 

2) для університетів, академій, інститутів − провадження наукової 

діяльності шляхом проведення наукових досліджень і забезпечення творчої 

діяльності учасників освітнього процесу, підготовки наукових кадрів вищої 

кваліфікації і використання отриманих результатів в освітньому процесі; 

3) участь у забезпеченні суспільного та економічного розвитку держави 

через формування людського капіталу; 

4) формування особистості шляхом патріотичного, правового, екологічного 

виховання, утвердження в учасників освітнього процесу моральних цінностей, 

соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, здорового 

способу життя, вміння вільно мислити та самоорганізовуватися в сучасних 

умовах; 

5) забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі освітньої, 

наукової та інноваційної діяльності; 

6) створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього процесу 

їхніх здібностей і талантів; 

7) збереження та примноження моральних, культурних, наукових цінностей 

і досягнень суспільства; 

8) поширення знань серед населення, підвищення освітнього і культурного 

рівня громадян; 

9) налагодження міжнародних зв’язків та провадження міжнародної 

діяльності в галузі освіти, науки, спорту, мистецтва і культури; 

10) вивчення попиту на окремі освітні програми на ринку праці. 



У 2019-2020 навчальному році наукова робота університету 

спрямовувалася на залучення науково-педагогічних працівників університету до 

розв’язання важливих наукових завдань направлених на підвищення ефективності 

розвитку національної економіки та якості вищої освіти, вирішення гуманітарних, 

технічних і природничо-географічних проблем. 

В контексті зазначеного у 2019-2020 навчальному році працівники університету 

працювали над виконанням 9 тем науково-дослідних робіт з державною реєстрацією, 

дослідження за якими очолювали професори Дем’янчук А. С., Джунь Й. В., Борейко В. 

І., Калько А. Д, Мітчук О. А., Красовська О. О., Жив’юк А. А. та  доцент Юскович-

Жуковська В. І. У 2019-2020 н.р. працівниками та аспірантами університету захищено 

2 докторських (Груба Т. Л., Дуліба Є. В.) та 2 кандидатських дисертацій (Собко В. Г., 

Семен Н. Ф.).   

Професор Дем’янчук А. С. був нагороджений Почесною грамотою Кабінету 

Міністрів України, а професор Жив’юк А. А. – Грамотою голови Верховної Ради 

України. Професори Дем’янчук А. С., Калько А. Д., Різун В. В., Крупський І. В., 

Мітчук О. А., Назарець В. М., Мединська Н. М., Гончаров Ю. В. брали активну 

участь у роботі Спеціалізованих вчених рад з захисту докторських і кандидатських 

дисертацій. 

Професори Михальчук Н. О. та Крупський І. В. здійснювали керівництво 

захищеними кандидатськими дисертаціями, працівники університету виступали 

офіційними опонентами, експертами та надавали відгуки на автореферати 

докторських та кандидатських дисертацій. Активну участь у роботі Малої академії 

наук приймали: Джунь Й. В., Калько А. Д., Михальчук Н. О., Крупський І. М., 

Матвійчук А. В., Мединська Н. М., Мітчук О. А., Золяк В. В.,  Жив’юк А. А., 

Басюк Т. О., Осіпчук І. О., Боровець О. В., Яроменко О. В., Овдійчук Л. М.  

В роботі науково-методичних комісій МОН України активну участь брали 

працівники університету Мітчук О. А., Мединська Н. М., Красовська О. О., 

Мельничук Л. Б., Різун В. В.,  Гончаров Ю. В.  Науково-педагогічні працівники 

університету Мітчук О. А., Дем’янчук В. А., Миронець Н. Р. та Князевич А. О. 



були організаторами та забезпечували виконання Міжнародних наукових 

грантових програм. 

У 2019-2020 навчально році в університеті було видано № 22 фахового 

збірника наукових праць Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені 

академіка Степана Дем’янчука «Психолого-педагогічні основи гуманізації 

навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ» та № 12 студентських наукових 

праць. Готуються до друку відповідно № 23 та № 13. До аспірантури університету в 

2019 році було зараховано 26 здобувачів. Станом на 1 січня 2020 року в аспірантурі 

університету навчалося 57 аспірантів.   

У 2019 році науково-педагогічними працівниками університету 

опубліковано 23 монографії, 12 навчальних посібників, 283 наукових статей (в 

тому числі 202 фахових, 47 в іноземних виданнях та 12 статей, які входять до 

науко-метричних баз Scopus або Web of Science), 211 тез виступів на Міжнародних 

і Всеукраїнських науково-практичних конференціях. Викладачі університету 

взяли участь у 395 конференціях. 

В університеті активно працювали студентські наукові товариства: 

«Джерело» економічного факультету, «Пошук» історико-філологічного 

факультету, «Портал» факультету кібернетики», «Наука» факультету здоров’я 

фізичної культури і спорту, «Лексидіон» юридичного факультету, «Інтелект» 

факультету журналістики, студентське наукове товариство Інституту педагогічної 

освіти. 

Шкабаріна М. А. у 2020 році стала переможцем серед молодих науковців та 

отримала премію Голови Рівненської обласної державної адміністрації. 

У 2019-2020 навчальному році всі роботи студентів на здобуття освітньо-

кваліфікаційного  рівня «магістр» були перевірені на плагіат. При цьому всі 

роботи успішно пройшли цю перевірку. 

За результатами проведення конкурсу на визначення кращого науковця та 

кращої кафедри університету з наукової роботи найкращі результати за 2020 рік 

показали проф. Жи’вюк А. А. (679 балів), доц. Боровик А. В. (532,5 балів), проф. 

Груба Т. Л. (506 балів).  



Серед кафедр найкращі результати показали кафедра української мови та 

літератури – 150,8 бала (завідувач проф. Назарець В. М.), кафедра педагогіки – 

146,0 бала (завідувач доц. Мельничук Л. Б.) та соціальних комунікацій (завідувач 

доц. Золяк В. В.) – 107,1 бала, недостатній рівень наукової роботи показали: 

кафедра теорії та методики журналістської творчості – 9,0, романо-германської 

філології – 16,7 бала та цивільно-правових дисциплін – 23,2.  

Серед факультетів найкращі результати показали природничо-географічний 

факультет (87,8), педагогічний факультет (77,6), історико-філологічний факультет 

(74,7), найгірші – факультет здоров’я, фізичної культури і спорту (38,5) та 

юридичний факультет 48,4).  

У 2019-2020 навчальному році в університеті були проведені такі наукові 

заходи:  

1. Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Культурна спадщина 

олімпійського руху в системі гуманітарної освіти школярів» (12-13 листопада 

2019 р.). 

2. ІІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми 

реформування дошкільної та початкової освіти України у контексті 

євроінтеграційних процесів» (10 грудня 2019 р.). 

3. Науково-практичну конференцію «Правові реформи як елемент 

соціального реформування» (11-12 грудня 2019 р.). 

4. Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми та 

перспективи розвитку регіонів» (3 квітня 2020 р.). 

5. ХXIV Міжнародні громадські учнівські читання «Я голосую за мир» (28 

квітня 2020 р.).  

6. Міжнародну науково-практичну конференцію «Сучасні тенденції в 

математичному моделюванні і його програмному забезпеченні» (14 травня 2020 р.). 

Організація навчально-методичної роботи Міжнародного економіко-

гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука здійснювалась 

відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу 



ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка 

Степана Дем’янчука», графіку освітнього процесу. 

У зв’язку із організацією освітнього процесу в умовах карантину було 

затверджено «Тимчасовий порядок організації і проведення в дистанційному 

режимі заліково-екзаменаційної сесії та атестації здобувачів вищої освіти у 

приватному вищому навчальному закладі «Міжнародний економіко-

гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука» відповідно до 

якого всі заняття, складання літньої заліково-екзаменаційної сесії, атестація 

здобувачів вищої освіти першого рівня «Бакалавр» відбувалось дистанційно за 

допомогою платформи ZOOM та системи Moodle. 

Навчально-методична комісія університету провела 10 планових засідань, 

на яких змістовно розглядалися питання: 

– про стан підготовки робочих програм,  методичних посібників  з 

навчальних дисциплін  кафедр факультетів університету; 

– про підсумки державної атестації  та захисту кваліфікаційних робіт 

студентів другого рівня вищої освіти «магістр», заходів щодо усунення зауважень 

голів ЕК;  

– про результати літньої заліково-екзаменаційної сесії 2018-2019 

навчального року на денній формі навчання; 

– про стан викладання іноземної мови для здобувачів першого ступеня ВО 

«Бакалавр». Результати діагностичного контролю з іноземної мови серед 

студентів перших курсів філологічних і нефілологічних факультетів. Шляхи 

підвищення мотивації студентів для покращення їхньої якості навчання; 

– про організацію та проведення навчально-методичних конференцій, 

семінарів, круглих столів, майстер-класів з актуальних проблем навчально-

методичної роботи щодо використання новітніх форм і методів навчання;  

– про особливості організації співпраці з стейкхолдерами для забезпечення 

професійної підготовки та майбутнього працевлаштування випускників 

факультетів університету. Проведення спільних заходів; 



– про результати моніторингу працевлаштування випускників з метою 

визначення потреб  на ринку праці; 

– про організацію інформаційно-аналітичної діяльності бібліотеки; 

– про організацію навчання студентів заочної форми (заочної форми з 

використанням дистанційних технологій) навчання у ПВНЗ «Міжнародний 

економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»; 

– про підсумки атестації здобувачів  та захисту кваліфікаційних робіт 

студентів другого рівня вищої освіти «магістр», заходів щодо усунення зауважень 

голів ЕК, передачі документації на збереження в архів. 

У зв’язку з психологічним здоров’ям студентів розглядалися питання щодо 

роботи психологічної служби в університеті (адаптація студентів-першокурсників  

до освітнього процесу в МЕГУ). 

Колектив історико-філологічного факультету успішно пройшов 

акредитацію освітніх програм  підготовки бакалаврів зі спеціальності 014 Середня 

освіта (Українська мова і література) та 014 Середня освіта (Мова і література 

(англійська) відповідно до вимог Національного агентства із забезпечення якості 

вищої освіти (НАЗЯВО) (Протокол №9 від 26.05.2020). 

Експертна комісія високо оцінила якісний рівень  кадрового, навчально-

методичного, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітнього 

процесу бакалаврів середньої освіти. 

За 2019-2020 навчальний рік відповідно до плану роботи центру 

забезпечення якості освіти з метою впорядкування нормативного регулювання 

системи забезпечення якості вищої освіти було розроблено та визначено 

принципи та процедури забезпечення якості вищої освіти. Зокрема Центром 

були розроблені та доповнені: 

- Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої 

освіти у ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені 

академіка Степана Дем’янчука»; 



- Положення про центр забезпечення якості освіти ПВНЗ 

«Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана 

Дем’янчука»; 

- Положення про організацію та проведення поточного і 

семестрового контролю результатів навчання; 

- Положення про організацію ректорського контролю якості 

навчання; 

- Положення про формування, затвердження та оновлення освітніх 

програм в ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені 

академіка Степана Дем’янчука»; 

- Рекомендації щодо формування робочої програми для студентів та 

розроблено проєкт силабуса. 

Діяльність Центру у 2019-2020 навчальному році зосереджувалась на 

таких основних напрямах: 

- розробка програми опитування учасників освітнього процесу ПВНЗ 

«Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана 

Дем’янчука» щодо рівня задоволеності здобувачів освіти та якості освітнього 

процесу з використанням Google форми; 

- проведено опитування студентів щодо рівня проведення занять та 

«Викладач очима студентів» по завершенню першого та другого семестрів. 

Результати опитування за результатами першого семестру проаналізовані, 

узагальнені та оприлюднені на сторінці Центру на сайті університету; 

- проведено опитування випускників освітніх програм за другим 

(магістерським) та першим (бакалаврським) рівнями освіти. Результати 

анкетування щодо якості підготовки здобувачів освіти за другим 

(магістерським) рівнем освіти доповідалися на Вченій Раді університету та 

оприлюднені на сторінці Центру на сайті університету; 

- проведено опитування студентів щодо організації дистанційного 

навчання під час карантину; 



- здійснено моніторинг задоволеності здобувачів вищої освіти за 

освітньо-професійною програмою «Середня освіта. Мова та література 

(англійська)» та «Середня освіта (Українська мова і література)» 

- організація та моніторинг проведення ректорського контролю 

якості навчання у першому семестрі, результати обговорювались на засіданні 

навчально-методичної комісії; 

- організовано та проведено семінари для науково-педагогічних 

працівників університету щодо ознайомлення з оновленими та доповненими 

нормативними документами Університету, а також ознайомлення з сучасними 

вимогами до організації освітнього процесу відповідно до нормативних 

документів НАЗЯВО; 

- участь у семінарі для науково-педагогічних працівників 

університету щодо дотримання процедур академічної доброчесності з метою 

інформування учасників щодо останніх вимог НАЗЯВО по розробці Кодексу 

доброчесності та процедурам протидії плагіату; 

- постійна участь в організації процедури та її реалізації щодо 

обрання вибіркових дисциплін здобувачами освіти відповідно до Положення 

щодо вільного вибору студентами навчальних дисциплін; 

- підготовка освітньої програми «Менеджмент організацій» за 

другим (магістерським) рівнем 2020 року до затвердження, формування звіту 

самооцінювання для проходження акредитації (виконання обов’язків гаранта 

освітньої програми). 

У 2019-2020 навчальному році в університеті провадилася 

адміністративно-господарська діяльність, яка полягала у поліпшенні 

матеріально-технічної бази ЗВО.  

У 2019-2020 навчальному році в університеті відзначені позитивні тенденції 

щодо покращення виховної роботи в університеті, роботи факультетів та 

студентського самоврядування. У загальному, моральний клімат в навчальних 

групах та гуртожитках поліпшився. Переважна більшість кураторів активно 

працює з групами, за якими вони закріплені, займаються проблемами успішності 



студентів, викладачі відвідують гуртожитки університету. Розроблені плани 

виховної роботи університету, перспективні плани виховної роботи факультетів, 

графіки проведення виховних годин кураторами, графіки перевірки гуртожитків, 

план роботи студентського самоврядування виконано.  

За звітний період виховним відділом за підтримки ректорату, студентської 

ради університету, батьківського комітету, ЦЕГВСМ було організовано та 

проведено низку заходів: 

1. Проведення заходів присвячених Дню знань: 

• організація екскурсій в музей Миру університету для першокурсників; 

• проведення лекцій на факультетах «Про історію розвитку Міжнародного 

економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука; 

• вивчення першокурсниками гімну Міжнародного економіко-

гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука та ознайомлення 

з атрибутами. 

2.Організувано та проведено вечір знайомств для першокурсників. 

3. Організовано та проведення заходи, присвячені Дню студента:  

• Проведення круглого столу на тему: «Студентське самоврядування: 

проблеми, завдання, перспективи».  

• Проведення розважальної гри «Караоке». 

• Організація та проведення конкурсу КВН між факультетами університету. 

• Проведення гри-забави  «Замануха». 

• Проведення інтелектуально-розважальної гри «Квест». 

• Організація та проведення Дня самоврядування.  

• Концертна програма до Дня студента. 

4. Проведено конкурс «Шукаємо таланти». 

5. Участь студентської ради університету в обласному студентському 

форумі «Роль студентського самоврядування у розвитку регіону». 

6. Організовано та проведено акцію «Чисте довкілля». 

7. Проведено інтелектуальну гру «Що? Де? Коли?». 

8. Концертна програми згідно перспективного плану ЦЕГВСМ . 



9. Проведення конкурсу "Кохання з першого погляду" до Дня святого 

Валентина в ІПО. 

10. Співпраця з молодіжними громадськими організаціями. 

11. Міжнародна співпраця з представниками вузів партнерів. 

12. Демонстрація фільмів в гуртожитках  

• «Згубний вплив алкоголю і тютюнопаління на здоров'я людини»; 

• «Профілактика туберкульозу серед молоді». 

13. Участь у благодійних акціях. 

14. Організація щорічного конкурсу краси «Перлина МЕГУ». 

15. Участь у Всеукраїнській студентській конференції "Проблеми 

студентської молоді та методи їх ефективного вирішення". 

16. Співпраця з фондом зайнятості. 

17. Участь у весняній акції "День довкілля". 

18. Участь в обласному  круглому столі "Трудові загони Рівненщини. Їх 

актуальність та перспективи". 

19. Організація культпоходу на виставку «Українсько-Повстанська армія». 

20.Зустріч з випускниками університету. 

21. Участь у Всеукраїнській благодійній акції "Почуйте всі". 

22. Організація та проведення щорічного конкурсу ораторського мистецтва. 

23. Підготовка до друку та видання збірки віршів студентів нашого 

університету. 

24. Участь у молодіжних дебатах "Вступ у НАТО. Забезпечення політичної, 

економічної та військової безпеки України." 

26. Організація та проведення змагань з шашок та шахматів, з футболу, 

волейболу між студентами які проживають в гуртожитках університету. 

27. Проведення рейдових перевірок в гуртожитках університету. 

28. Проведення концертів для військових. 

29. Участь мистецьких колективів у Всеукраїнських конкурсах та 

фестивалях (ансамбль народної пісні «Зорецвіт» обласний юнацький фестиваль 

«Поліський краю дорогий»). 



30. Проведення психологічних консультацій зі студентами які потребують 

особливої уваги. 

31. Участь в організації учнівських читань «Я голосую за мир». 

32. Проведення новорічного корпоративну для викладачів університету та 

новорічного ранку для дітей викладачів та працівників університету. 

33. Проведення конкурсу колядників щедрівників. 

34. Щотижнево проведено засідання ради кураторів університету (щосереди 

12.00), 2 рази в місяць проведено збори з кураторами факультетів,  щотижнево 

участь в засіданні студентської ради університету. 

35. Проведення рейдів та зборів в гуртожитках університету. 

36. Проведення конкурсу в гуртожитках на кращу кімнату, кращий блок, 

кращий поверх, кращий гуртожиток університету. 

Основні напрямки роботи колективу університету з метою формування 

позитивного іміджу, проведення ефективної інформаційно-рекламної та 

профорієнтаційної роботи у 2019-2020 н. р. були зосереджені у таких змістовних 

лініях: забезпечення належного рівня якості освіти; організація і проведення 

рекламних кампаній, висвітлення діяльності університету в засобах масової 

інформації; оптимізація ресурсів інтернет середовища з метою розширення 

цільової аудиторії; активізація роботи учасників профорієнтаційної роботи в 

соціальних мережах, використання технологій мережевого зв’язку для 

інформування потенційних абітурієнтів. Робота, яка проводилась колективом 

університету, з метою формування іміджу навчального закладу носить системний 

характер і відповідає стратегічним цілям. 

 


