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До наукового дослідження 
на тему “Socio-econom-
ic and management con-
cepts/Соціально-економічні 
та управлінські концепції” 
долучились працівники МЕГУ 
- Коваль Лариса Антонівна, 
Ліщук Наталія Володимирівна, 
Козак Світлана Володимирівна, 
Онофрійчук Олег Петрович, 
Близнюк Сергій Віталійович.

Міжнародні сертифікати отримала 
наукова спільнота МЕГУ!

Дослідження та апробація 
міжнародної наукової 
тематики відбулась у 
одному із університетів у 
Бостоні (Сполучених Штатах 
Америки).

Святкування Великодня 
у світі: цікаві традиції з 

різних країн

Традиції святкування Вели-
кодня у різних країнах світу є 
досить схожими,  проте відзна-
чення Пасхи у деяких куточках 
планети може здивувати та 
навіть шокувати. 

Шоколадний білбі, баранячі 
голови, хода грішників, спалення 
опудала Юди, катання яєць по 
газону та прибивання живих лю-

дей до хрестів – це лише кілька 
великодніх традицій із десяти 
країн світу, про які ми вам роз-
повімо.

Німеччина
У п’ятницю і суботу, що переду-

ють Великодню, в Німеччині ніхто 
не працює. разом чай.
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В МЕГУ відбулися XXV Міжнародні громад-
ські учнівські читання

 «Я голосую за мир!»

За результатами ІІ туру Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт із галузі 
знань «Журналістика», дипломом ІІ ступеня на-
городжено Бурченю Наталю.

 Наталія - студентка IІІ курсу освітньої 
програми «Журналістика» факультет у 
журналістики ПВНЗ «Міжнародний економіко-
гуманітарний університет імені академіка Сте-
пана Дем’янчука»за роботу «Історія становлен-
ня та розвитку журналу «Дніпро» (1970–2010)».

У ПВНЗ «Міжнародний економіко-
гуманітарний університет імені академіка 
Степана Дем’янчука» за ініціативи викладачів 
кафедри  педагогіки в режимі онлайн на 
платформі Google Meet відбулися XXV 
Міжнародні громадські учнівські читання «Я 
голосую за мир!».

У якому взяли участь учні та педагоги закладів 
загальної середньої освіти, студентиспеціальн
остей«Дошкільна освіта», «Початкова освіта», 
науково-педагогічні працівники університету.  

У роботі пленарного засідання взяли участь 
почесні гості в особі міського голови м. Рівного 
Третяка Олександра Віталійовича; головного 
спеціаліста відділу професійно-технічної та вищої 
освіти управління освіти і науки Рівненської 
обласної державної адміністрації Андрєєвої 
Майї; ректора Рівненського обласного інституту 
післядипломної освіти, голови постійної комісії з 
питань гуманітарної політики Рівненської обласної 
ради Черній Алли Леонідівни;

У ювілейних читаннях виявили бажання взяти 

участь понад 200 учнів, серед яких: діти з України 
(м. Рівне, Рівненська, Полтавська, Черкаська, 
Хмельницька, Закарпатська області) та зарубіжжя 
(Азербайджан, Грузія, Туреччина, Польща).  

До збірки XXV Міжнародних учнівських читань 
«Я голосую за мир» увійшли 210 найкращих 
учнівських творів.

У фокусі – орбіта 
“2616 Lesya”

У фотоальбомі з елементами навчально-
наочного  пос ібника  на  св і тлинах 
зафіксовано пам’ятники Лесі Українці, 
меморіальні місця, краєвиди й артоб’єкти 
відповідної тематики. 

Текстовий супровід історико-філологічного 
характеру, що висвітлює особливості життя 
родини Косачів-м Драгоманових, тісно пов’язаний 
із інформацією з царини фотомистецтва та історії 
фотографії, соціальних комунікацій (журналістики), 
культурології, етнографії, географії, краєзнавства, 
музикознавства, музеєзнавства. Дидактичний 
контент розрахований на студентів закладів вищої 
освіти спеціальностей 061 “Журналістика”, 035 
“Філологія” та 014 “Середня освіта”.

Студентка факультету жур-
налістики 

отримала перемогу на
 Всеукраїнському

 конкурсі
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Студенти педагогічного факультету
 обрали улюблене українське слово

З нагоди Міжнародного дня рідної мови 
студенти педагогічного факультету про-
тягом тижня згадували і записували най-
улюбленіші українські слова.

Майбутні вихователі та вчителі зазначили, 
що улюбленими словами в українській мові 
для них є: сонечко, серденько, мама, любов, 
калина, ненька, родина, натхнення, файно, 
мріяти,  честь, виклик, гідність, турбота, віра, 
незламність, милосердя, усмішка та інші.

“РЕГІНА-МЕГУ” виборола бронзу у
 “Фіналі чотирьох” Кубка України

Волейбольний клуб «РЕГІНА-МЕГУ» ви-
боров бронзу у «Фіналі чотирьох» Кубка 
України з волейболу. 

Рівненські спортсменки здолали волейболіс-
ток з команди «Атлант» (Дніпро) із рахунком 3:0.

Нагадаємо, що цьогоріч клуб вперше у своїй 
історії зумів пробитися у фінальний етап пре-
стижного вітчизняного турніру. 

Волейбольна команда є гордістю університету 
та від імені всього університету вітаємо пере-
можниць та бажаємо наснаги, високих здобут-
ків та найвищих перемог!

Вітаємо переможниць!



А в суботу ввечері влаштову-
ють велике Великоднє вогнище. 
Воно символізує кінець зими та 
згоряння всіх поганих почуттів. 
Окрім того, під час суботніх гу-
лянь німці змагаються, у кого 
міцніші великодні яйця.

Австралія
Головним символом Великодня 

в Австралії є не пасхальний кро-
лик, як у багатьох країнах світу, а 
білбі. Це рідкісна тубільна твари-
на цього континенту, у формі якої 
австралійці полюбляють робити 
святкові гостинці, зокрема шоко-
ладні яйця. Великдень в Австра-
лії святкують на природі.   

Адже австралійці вірять, що в 
це свято очищується повітря, а 
вода в джерелах набуває власти-
вості, схожі до властивостей свя-
тої води. Крім того, на Великдень 
в Австралії щороку відбувається 
фестиваль великих повітряних 
куль, зроблених у вигляді велико-
дніх яєць.

Мексика
Великдень у Мексиці святку-

ють майже два тижні. У Страсну 
п'ятницю стартує Великодній кар-
навал з розкішними постановка-
ми страстей Христових, танцями 
та феєрверками.

 Над вулицями розвішують 
гірлянди зі строкатого паперу. А 
в суботу розвішують ляльки Юди 
із пап'є-маше, до яких чіпляють 
петарди та хлопавки. До кінця 
дня ці ляльки підривають. 

На сам Великдень у неділю в 
Мексиці проводиться богослужін-
ня та святе причастя. А після них 
проходять фінальні постановки 
страстей Христових, після чого 
сім'ї розходяться по домівках або 

ж танцюють на вулицях, а батьки 
сподіваються, що це принесе 
щастя малюкам.

Сполучені Штати 
Америки

У США на Великдень сім'ї 
обов'язково відвідують церк-
ву. Служба супроводжується 
колективним співом на честь 
повсталого із царства мертвих 
Ісуса Христа. Після цього дітям 
дарують кошики від "пасхального 
зайчика", який наповнив їх кольо-
ровими яйцями та солодощами. 
Дуже популярною пасхальною 
грою у США є катання яєць по 
похилому. Так, учасники гри зма-
гаються, хто далі і без зупинки 
зможе прокатати своє яйце. Най-
більше змагання проводиться 
в неділю на газоні біля Білого 
дому у Вашингтоні. Сотні дітей 
приходять зі своїми пасхальними 
кошиками з яскраво розфарбо-
ваними яйцями і катають їх вниз 
по галявині біля президентського 
маєтку.У великодній ранок луна-
ють церковні дзвони, і тоді батьки 
високо над головою піднімають 
своїх маленьких дітей.

Індія
У Польщі, як і в Україні, На 

Філіппінах у п'ятницю перед Ве-
ликоднем прихильники римсько-
католицької церкви проводять 
ритуал розп'яття Ісуса Христа. 
Люди прибивають учасників ри-
туалу до дерев'яних хрестів, а 
охочих спокутувати свої гріхи 
б’ють різками. 

Офіційна католицька церква 
засуджує розп'яття на хресті і са-
мобичування, проте ритуал став 
традиційним на Філіппінах. Окрім 
них, у країні відбувається барвис-
тий захід: розпускається величез-
на паперова квітка, пелюстки якої 
механічно відкривають гігантські  
іграшкові птахи. 

У великодній  ранок лунають 
церковні дзвони, і тоді батьки 
високо над головою піднімають 
своїх маленьких дітей.

Фінляндія
Великдень у Фінляндії свят-

кують чотири дні – з п'ятниці до 
понеділка. Тож фіни охоче про-
водять цей час на природі.

 Страсна п'ятниця в країні 
проходить тихо: не працюють 
магазини.

Однією з головних подій свят-
кування Великодня у Фінляндії 
є Хресна хода із зображенням 
Страстей Господніх, що відбува-
ється в суботу. 

А з настанням Великодня все 
зло вважається переможеним і 
вигнаним. Фіни кажуть, що навіть 
сонце танцює від радості, тому із 
настанням Великодня пов’язана 
традиція зустрічати схід сонця.   

При цьому майже половина 
жителів Фінляндіє споживають 
на Великдень буденну їжу та не 
запрошують до себе гостей.

Гринюк Катерина
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Святкування Великодня у світі:цікаві 
традиції з різних країн

Початок на стор. 1
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Великдень - свято віри та
 любові

У світле свято Великодня уся сім’я збираєть-
ся за Великоднім столом. Вправні господині 
заздалегідь розпочинали готування страв, адже 
їх завжди було багато. 

Історія виникнення свята Пасхи починається 
ще багато років тому, коли  Ісус Христос в’їхав в 
Єрусалим і був вшанований людьми, як цар, якому 
кидали гілки пальми під ноги. То  звідки ж пішла 
традиція пекти Пасху на свято, фарбувати яйця чи 
запікати м’ясо? Адже в нашій культурі та релігії ве-
лика увага приділяється символізму того чи іншого 
явища. Що ж таки символізують головні страви на 
нашому великодньому столі?

Страва, що вимагає особливої уваги та вшану-
вання –  пасха. Саме вона вважається найваж-
ливішою стравою у великодньому кошику та на 
столі. Це особливий святковий хліб, який христи-
яни готують лише раз на рік, щоб відмітити Світле 
Христово Воскресіння. Навіть крихти паски, які 
впали додолу ні в якому разі не можна викидати в 
сміття. Відрізаний окраєць зберігають як талісман, 
який приносить щастя. Пасха (сирна) - це символ 
Труни Господньої, а ще символ солодкості райсько-
го життя, прообраз Царства Небесного. 

Не менш важливими на святковому столі є яйця: 
писанки, крашанки, крапанки та багато інших. Роз-
фарбовування  яєць завжди вимагало кропіткої 
праці. В умілих руках господині звичайні яйця пе-
ретворювалися в різнобарвні витвори мистецтва. 
Згодом писанкарство (розпис великодніх яєць) й 
справді стало одним із різновидів ужиткового мис-
тецтва. Саме яйцям завжди приділяли багато часу 
і неспроста, адже яйце - символ зародження життя, 
знак життя нового, воскресіння та символ сонця.

Згідно із звичаями, на святковому великодньо-
му столі переважають м'ясні блюда, які були під 
забороною під час Великого посту. Запечене по-
рося, блюда з птаха, буженина та всілякі ковбаси 
вважаються символом багатства та матеріального 
благополуччя, тому м'ясні блюда прийнято удо-
сталь подавати на великодній стіл.

Кролика пов’язують з родючістю та непорочним 
зачаттям. А ще він їсть овочі та змінює шубку на-
весні, тому чудово вписується у це свято. Вважа-
ється, що саме кролик приносить дітям великодні 
яйця.

Кров ягняти врятувала багато немовлят від кари 
єгипетської. Під час Таємної вечері, Ісус святкував 
звільнення юдеїв від єгипетського ярма. 

А приготоване ягня є символічною святковою 
стравою цього свята. Зараз в багатьох країнах до 

святкового великоднього столу готують таку страву. 
Великоднє ягня стало прообразом Ісуса Христа, 
який пожертвував своїм життям заради людей.

Також на великодній стіл прийнято подавати мед, 
як символ чистоти та Слова Божого, мак, якому 
наші предки надавали магічне значення та кагор 
як символ Крові Христовой.

Великодній стіл завжди був переповненим смач-
ними стравами, гарно сервірований. Зазвичай для 
столу на Пасху застеляли білосніжну скатертину, 
оформлювали живими квітами. Оформлення 
Пасхального куточка має свої традиції. Біля ікон 
Святих на вишитий різнобарвний рушничок госпо-
дині кладуть одну гілочку верби, поряд розміщують 
випечені паски, крашанки й писанки, сіль, а в посу-
дину з просом чи пшоном ставлять Страсну свічку, 
яку запалюють у Великодню ніч.

Великдень 2021: коли святкують 
православні й католики

У християн східного обряду Світле Христове Во-
скресіння у 2021 році, згідно із олександрійською 
пасхалією, припадає на 2 травня.
 Перед цим світлим днем православні християни 
впродовж 47 днів дотримуватимуться суворого 
Великого посту – з 15 березня по 1 травня. Хрис-
тияни західного обряду у 2021 році відзначатимуть 
Великдень дещо раніше – 4 квітня. Святу також 
передуватиме Великий піст, який розпочнеться за 
45 днів до Великодня.

Особливості святкування
 Великодня

Слід, зокрема, приготувати смачні паски, 
зробити писанки й крашанки, а також приго-
тувати різні святкові страви для святкового 
меню. До того ж потрібно зібрати великодній 
кошик та сходити на святкову службу до 
церкви, щоб освятити різноманітні смако-
лики й влаштувати застілля – розговітися 
після Великого посту.
 Отже, до свята Великодня готуються всі 
без винятку члени родини, навіть маленькі 
дітки.

У цей день все особливе, навіть стан душі 
не такий як завжди. На світ сходить Божа 
благодать, розуміння того, що жертва Ісуса 
Христа не була марною і всі рано чи пізно 
після смерті воскреснуть!

Савчук Юлія



6 Спецвипуск

Провідні фахівці компанії SoftBlues 
зустрілися зі студентами МЕГУ

Студенти нашого уні-
верситету отримали уні-
кальну можливість зу-
стрітися із провідними 
фахівцями знаної компа-
нії у сфері IT SoftBlues. 

Представники організації 
провели демонстрацію та 
детально розповіли про 
особливості роботи у дано-
му секторі.

Присутні дізналися про 
схему кар’єрного зросту 
у SoftBlues та можливість 
працевлаштування. Усі 
бажаючі мають змогу до-
лучитися до двотижневого 
стажування, за підсумками 
я к о го  буд е  п р и й н я то 
рішення щодо можливостей 
початку кар’єри у SoftBlues 
д л я  к ож н о го  о к р е м о . 
Обдаровані кібернетики та 

усі зі схильністю до напи-
сання програмного забезпе-
чення можуть вже зробити 
перший крок до роботи мрії.

 Н а г а д а є м о ,  щ о 
компанія забезпечує за-

лучення  інновац ійних 
і н ф о р м а ц і й н и х 
т е х н о л о г і й  в  а г р а р -
ному секторі та займає 
лідируючі позиції серед                   
вітчизняних IT компаній.

Викладачі та студенти юридичного факуль-
тету прийняли участь у проведенні відкри-

того чемпіонату міста Луцька «Західний 
кордон» з кіокушинкай карате

24 квітня, з метою про-
ведення профорієнтацій-
ної роботи, викладачі та 
студенти юридичного фа-
культету прийняли участь 
у проведенні відкритого 
чемпіонату міста Луцька 
«Західний кордон» з кіоку-
шинкай карате.

Понад 300 спортсменам з 8 
областей України було надано 
інформацію про університет, 
факультети, а також необхідні 
екзамени та бали ЗНО для всту-
пу. Проведено бесіди з батьками 
спортсменів про можливість 
проходження пробного ЗНО та 
надано їм контакти приймальної 
комісії. Враховуючи те, що сту-
дентів юридичного факультету 
було залучено до організаційних 
заходів, кожен із спортсменів 10 
та 11 класів отримував інформа-
цію про університет безпосеред-
ньо під час реєстрації.

Декан юридичного факультету 
був запрошений звернутись до 
спортсменів з вітальним словом, 
після чого, враховуючи здобутки 
у спорті, приєднався до команди 
суддів змагань.

Орган і заторами  т урн іру, 
враховуючи вагомий внесок 
і популяризацію кіокушинкай 
карате в Україні під час уро-
чистостей з нагоди відкриття 
змагань нагороджено Подяка-
ми ректора Дем’янчука Віталія 
Анатолійовича та декана юри-
дичного факультету Боровика 
Андрія Володимировича



7Спецвипуск

Фільм-меморіал «Окремий 
взвод» сьогодні побачили 
студенти та викладачі Міжна-
родного економіко-гуманітар-
ного університету імені ака-
деміка Степана Дем`янчука. 
Доцент кафедри соціальних 
комунікацій Андрій Смусь 
провів показ та прокоменту-
вав стрічку з позиції автора 
фільму.

Картина,  насправді, при-
свячена пам’яті Мирослава 
Сливки та Богдана Бігуса – по-
леглих бійців батальйону імені                                                                      
генерала Кульчицького.   

Саме рівненські побратими 
ініціювали зйомки та сприяли у 
створенні фільму

Після перегляду присутні ви-
словили свої почуття з приводу 
побаченого та підкреслили ви-
ключну важливість такого роду 

меморіалів для підтримки патрі-
отизму та шанобливого ставлен-
ня до героїв, звичайно, до  само 
тематичної ї стрічки як такої. 
Студентів розчулили виступи 
рідних загиблих бійців, сльози 

стримувати було неможливо.
Викладачі та студенти подяку-

вали Андрію Григоровичу за чу-
дову роботу, глибокі та насправді 
щирі емоції. Без уваги залишити 
фільм було неможливо.

Фільм-меморіал презентував у МЕГУ 
викладач факультету журналістики

Студент 
третього курсу 
на змаганнях - 
виборов золото

Вітаємо з перемогою в
 чемпіонаті України з

 танцювального спорту
 Олеся Грицюка

Міжнародний економіко – гуманітарний універ-
ситет ім. акад. С. Дем’янчука вітає  з перемогою в 
чемпіонаті України з танцювального спорту Олеся 
Грицюка , магістранта факультету Здоров’я, фізичної 
культури і спорту та його чарівну партнерку випускницю 
історико-філологічного факультету та факультету журна-
лістики, Любов Дубровик!

Студент третього кур-
су факультету здоров`я, 
фізичної культури і спор-
ту Влад Шевчук виборов 
золото у фінальному турі 
Чемпіонату України з во-
лейболу на снігу.

Цьогоріч змагання відбу-
валося у м.Трускавець, де 
наш студент і гравець во-
лейбольного клубу «Патрі-
от-Рівне» разом із друзями 
по команді переміг пару, 
що минулого року посіла 
першу сходинку.

Викладачі МЕГУ успішно 
пройшли 

Міжнародне підвищення 
кваліфікації

Програма міжнародного підвищення 
кваліфікації (Вебінар) включає в себе 
виконання навчального навантаження. 

Навчальне навантаження міжнародного 
підвищення кваліфікації становить  1,5 
кредити ЄКТС (45  годин) з них лекційних 
– 12 год., практичних – 20 год., само-
стійна робота – 13 годин. Сертифікат про 
проходження міжнародного підвищення 
кваліфікації (Вебінару) є документом, 
який підтверджує міжнародний досвід 
та враховується під час  ліцензування та 
акредитації освітніх послуг ЗВО.

 Тому, викладачі університету - успішно 
пройшли випробування!
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Оголошуємо про початок 
підготовки до Єдиного 

Вступного Іспиту з
 англійської мови

Стартує IV Міжнародний сатирично-гумористичний 
фотоконкурс “Весела копиця” 2021!

Національна спілка фотохудожників України 
запрошує взяти участь у ІV Міжнародному сати-
рично-гумористичному фотоконкурсі «ВЕСЕЛА 
КОПИЦЯ». 

Фотопроект започатковано з метою широкої про-
паганди класичної спадщини українського гумору 
та сатири через фотографію. Фотоконкурс дає 
можливість любителям фотографії реалізувати свої 
творчі та професійні здібності, сприяє налагоджен-
ню співпраці та обміну досвідом між фотографами,  
розкриває творчий потенціал кожного з учасників.

Запрошуємо до участі українських та закордон-
них фотомитців, бо мистецтво не має кордонів.

УМОВИ
Для участі у фотоконкурсі запрошуються профе-

сійні фотографи і аматори, незалежно від країни 
проживання та віку.

Учасник, який подає роботи на фотоконкурс, од-
ночасно засвідчує, що він є автором поданих робіт.

Участь у фотоконкурсі безкоштовна.
Учасник фотоконкурсу може подати не більше 5 

фотографій у вигляді електронних файлів в кожній 
номінації. 

Цифрові файли повинні бути у форматі JPЕG, 8 
BIT, RGB, 300dpi, 2600рх по довшій стороні, мак-
симум до 8 Мб.

Номінації: вільна тема – F, жанр – G, портрет – P
Фотографії у всіх 3 номінаціях повинні відпо-

відати загальній концепції конкурсу(гумористична 
тематика). Фотографії подаються на електронну 
адресу fotohumoryna@gmail.com з поміткою в темі: 

На фотоконкурс «Весела копиця». До фотографій 
в електронному вигляді додається вхідна форма.

Файли підписувати латиницею згідно чинної тран-
слітерації наступним чином: №п/п_номінація_Ім’я 
Прізвище_Назва роботи_Місто Країна

Організатори фотоконкурсу залишають за собою 
право використовувати фотографії в проведенні 
подальших виставок, підготовці та виданні інфор-
маційних матеріалів, поліграфічної продукції (ка-
талоги, календарі, буклети,) публікаціях у ЗМІ та в 
Інтернеті матеріалів про фотоконкурс тощо. 

Організатори зобов’язуються наводити відповід-
не посилання на автора роботи при будь-якому 
публічному відтворенні фотографій.

НАГОРОДИ
Переможці фотоконкурсу нагороджуються меда-

лями і дипломами Національної спілки фотохудож-
ників України.

КОНТАКТИ
Музей «Бойківщина» Тетяни та Омеляна 

Антоновичів
Вулиця Чорновола 2а, 77503 ДОЛИНА, Івано-

Франківська область.

+38(03477)2.79.00;  fotohumoryna@gmail.com

Active Citizens Camp online:
креативне лідерство

онлайн
Active Citizens Camp пройде з 31 травня по 
16 червня по будніх днях з 10:00 до 13:00. 
Вечірні сесії-знайомства щосереди — за 
бажанням, усі інші потрібно обов’язково 
відвідувати.

Що ви отримаєте:
Табір для 40 молодих лідерів, що складається 
з двох модулів.
• Перший модуль допоможе усвідомити моти-
вацію займатися змінотворенням, навчитися 
вести ефективний діалог та планувати сталі 
соціальні ініціативи.
• Другий модуль присвячено творчому мис-
ленню, зокрема, технікам креативності, не-
стандартному мисленню на кожному етапі 
реалізації проєкту.

Як подати заявку:
Заповніть коротку форму на онлайн-платфор-
мі. Дізнайтесь про усі умови програми та осо-
бливості заявки під час презентації 8 травня, 
о 15:00.

Оголошуємо про початок підготовки до 
Єдиного Вступного Іспиту з англійської 
мови для вступу на навчання для здобуття 
ступеня магістра на основі здобутого сту-
пеня вищої освіти (освітньо-кваліфікацій-
ного рівня бакалавра)

Запрошуємо студентів 4 курсу усіх спеці-
альностей на серію тренінгів з підготовки 
до ЄВІ, під час яких вони будуть детально 
ознайомлені зі специфікою цьогорічних за-
вдань, матимуть змогу попрактикуватися, 
отримати корисні поради та настанови. 


