МІЖНАРОДНИЙ ЕКОНОМІКОГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ АКАДЕМІКА СТЕПАНА ДЕМ'ЯНЧУКА

ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ УНІВЕРСИТЕТУ

1993

2011

2018

2021

2022

День народження
нашого
університету

У березні 2011 року
університет
акредитовано за IV
рівнем

Університет
святкував 25
річницю

успішно пройдено
акредитацію
восьми освітніх
програм

започатковано
дванадцять нових
актуальних освітніх
програм для
вступників.

від 12 травня 1997
року наказом №58К змінена назва на
Рівненський
економікогуманітарний
інститут (РЕГІ);

Вперше в історії
незалежної України
до недержавного
закладу освіти
зараховано студентів
що навчаються за
державним
замовленням.

Чому саме МЕГУ
Державне замовлення

5

100% забезпечення гуртожитком

2

Безкоштовне навчання

6

66 освітніх програм

3

Можливісь навчання за
Польськими програми

7

Найбільший в регіоні
спортивний комплекс

4

5 власних сучаних корпусів

1

ВСТУП НА 1 КУРС
Дата вступної кампанії:
з 01 липня 2022 року - реєстрація електронних кабінетів вступників і завантаження до електронного кабінету
необхідних документів.
29 липня 2022 року - початок прийому заяв та документів.
23 серпня 2022 року - закінчення прийому заяв та документів.

Спеціальності вступ через НМТ
(Контракт)
051 Економіка;
053 Психологія;
061 Журналістика;
072 Фінанси, банківська справа та страхування;
073 Менеджмент;
075 Маркетинг;
081 Право;
121 Інженерія програмного забезпечення;
122 Комп’ютерні науки;
126 Інформаційні системи та технології;
227 Фізична терапія, ерготерапія;
242 Туризм.

Спеціальності вступ по
мотиваційному листі (Контракт)
012 Дошкільна освіта;
013 Початкова освіта;
014 Середня освіта (Фізична культура);
014 Середня освіта (Історія);
014 Середня освіта (Географія);
014 Середня освіта (Інформатика);
014 Середня освіта (Українська мова та література);
014 Середня освіта (Мова і література (Англійська));
014 Середня освіта (Мова і література (Польська));
017 Фізична культура і спорт;
231 Соціальна робота.

ВСТУП НА 2-3 КУРС
Дата вступної кампанії:
з 01 липня 2022 року - реєстрація електронних кабінетів вступників і завантаження до
електронного кабінету необхідних документів.
29 липня 2022 року - початок прийому заяв та документів.
23 серпня 2022 року - Закінчення прийому заяв та документів.
18 – 22 липня 2022 року - строки проведення фахових вступних випробувань.

Для вступу з дипломом молодшого спеціаліста,
молодшого бакалавра, фахового молодшого
бакалавра потрібен сертифікат ЗНО 2019-2021 рр.
або цьогорічний тест НМТ.

ВСТУП НА ОС МАГІСТР
Дата вступної кампанії:
27 червня 2022 року ‒ 18 липня 2022 року - реєстрація вступників для складання МКТ та МТНК,
з 10 до 17 серпня 2022 року - основна сесія МКТ та МТНК.
з 07 до 10 вересня 2022 року - додаткова сесія МКТ та МТНК.
з 01 серпня 2022 року реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних
документів.
Прийом заяв та документів з 16 серпня – 23 серпня 2022 року для осіб, які вступають на основі
індивідуальної усної співбесіди замість МКТ та МТНК.
з 16 серпня – 15 вересня 2022 року для осіб, які вступають на основі результатів МКТ та МТНК.
з 24 ‒30 серпня 2022 року - проведення фахових вступних випробувань.

ВСТУП НА ОС МАГІСТР
Спеціальності вступ через
МКТ
(Контракт)

081 Право;

Спеціальності вступ через
МТНК
(Контракт)
051 Економіка;
053 Психологія;
061 Журналістика;
072 Фінанси, банківська справа та страхування;
073 Менеджмент;

Спеціальності вступ по
мотиваційному листі та
внутрішніх фахових іспитах.
(Контракт)
012 Дошкільна освіта;
013 Початкова освіта;
014 Середня освіта (Фізична культура);
014 Середня освіта (Історія);
014 Середня освіта (Географія);
014 Середня освіта (Інформатика);
014 Середня освіта (Українська мова та література);
014 Середня освіта (Мова і література (Англійська));
017 Фізична культура і спорт;
122 Комп’ютерні науки;
227 Фізична терапія, ерготерапія;
242 Туризм.

ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Перелік спеціальностей
- 012. Дошкільна освіта.
Бакалавр/Магістр
Освітня програма: Дошкільна освіта
Кваліфікації: Бакалавр/Магістр з дошкільної освіти (практичний психолог закладу дошкільної освіти,
вчитель іноземної мови закладу дошкільної освіти, вчитель початкової школи)
-053. Психологія.
Бакалавр/Магістр
Освітня програма: Психологія
Кваліфікації: Бакалавр/Магістр з психології.

- 013. Початкова освіта.
Бакалавр/Магістр.
Освітня програма: Початкова освіта
Кваліфікації: Бакалавр/Магістр з початкової освіти. (вихователь закладів дошкільної освіти, вчитель
біології, вчитель іноземної мови, вчитель інформатики, вчитель - логопед, практичний психолог),
асистент вчителя ЗЗСО з інклюзивним та інтегрованим навчанням.

- 231 Соціальна робота.
Бакалавр.
Освітня програма: Соціально-психологічна реабілітація
Кваліфікації: Бакалавр з соціальної роботи, фахівець з психосоціальної допомоги та реабілітації.

ФАКУЛЬТЕТ ГЕОГРАФІЇ,
ІСТОРІЇ ТА ТУРИЗМУ
- 242. Туризм.

Перелік спеціальностей

Бакалавр/Магістр
Освітня програма: Туризм, Міжнародний готельнотуристичний бізнес
Кваліфікації: Бакалавр з туризму. Магістр з туризму.

- 014. Середня освіта (Історія).
Бакалавр/Магістр
Освітня програма: Середня освіта (Історія та
правознавство)
Кваліфікація: Вчитель історії, вчитель правознавства;

- 014. Середня освіта (Географія).
Бакалавр/Магістр
Освітня програма: Середня освіта (Географія та біологія);
Середня освіта (Географія)
Кваліфікації: Бакалавр середньої освіти (географії). Вчитель географії, вчитель біології.
Магістр середньої освіти (географії).

ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНИЙ
ФАКУЛЬТЕТ
Перелік спеціальностей
- 014. Середня освіта (Українська мова і література).
Бакалавр/Магістр
Освітня програма: Середня освіта (Українська мова і література)
Кваліфікації: Вчитель української мови та літератури (бакалавр). Вчитель
української мови та літератури,вчитель зарубіжної літератури, вчитель історії,
вчитель іноземної (англійської, польської,) мови (магістр).

- 014. Середня освіта (Мова і література (англійська)).
Бакалавр/Магістр
Освітня програма: Середня освіта (Мова і література (англійська)),
Кваліфікація: Вчитель англійської мови, вчитель зарубіжної літератури.

- 014. Середня освіта (Мова і література (польська)).
Бакалавр
Освітня програма: Польська мова і зарубіжна література в закладах освіти
Кваліфікація: Вчитель польської мови та зарубіжної літератури в закладах освіти.

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Перелік спеціальностей
- 051. Економіка.
Бакалавр/Магістр/Доктор філософії (Ph.D)
Освітні програми: Економічна безпека та аналітика
(бакалавр) Державне регулювання соціально-економічного розвитку (магістр)
Кваліфікації: Бакалавр/Магістр з економіки.
- 072. Фінанси, банківська справа та страхування.
Бакалавр/Магістр
Освітні програми: Державні фінанси і фінанси
бізнесу (бакалавр),Управління державними фінансами і фінансами бізнесу (магістр)
Кваліфікації: Бакалавр/Магістр фінансів, банківської справи та страхування.
- 073. Менеджмент.
Бакалавр/Магістр
Освітня програма: Менеджмент організацій
Кваліфікації: Бакалавр/Магістр менеджменту.
- 075. Маркетинг.
Бакалавр
Освітня програма: Цифровий маркетинг
Кваліфікація: Бакалавр маркетингу.

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Перелік спеціальностей
- 081. Право.
Бакалавр/Магістр/Доктор філософії (Ph.D).
Освітня програма: Право
Кваліфікації: Бакалавр; Магістр права

ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛІСТИКИ
Перелік спеціальностей
- 061. Журналістика.
Бакалавр/Магістр/Доктор філософії (PhD)
Освітня програма: Журналістика
Кваліфікації: Бакалавр/Магістр журналістики.

ФАКУЛЬТЕТ ЗДОРОВ'Я
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ
Перелік спеціальностей
- 014. Середня освіта (Фізична культура).
Бакалавр/Магістр
Освітня програма: Середня освіта (Фізична культура)
Кваліфікації: Бакалавр середньої освіти. (Фізична культура). Вчитель фізичної культури, фахівець з
адаптивної фізичної культури. Магістр фізичного виховання і спорту.

- 227. Фізична терапія, ерготерапія.
Бакалавр/Магістр
Освітні програми: Фізична терапія, ерготерапія (бакалавр). Фізична терапія (магістр)
Кваліфікації: Бакалавр з фізичної терапії, ерготерапії, асистент фізичного терапевта. Магістр з
фізичної терапії, фізичний терапевт

- 017. Фізична культура і спорт.
Бакалавр/Магістр
Освітня програма: Фізична культура і спорт; Фізкультурно-спортивна реабілітація
Кваліфікації: Бакалавр/Магістр фізичної культури і спорту, Бакалавр фізичної культури і спорту за
спеціалізацією «Фізкультурно-спортивна реабілітація». Магістр фізичної культури і спорту за
спеціалізацією «Фізкультурно-спортивна реабілітація».

ФАКУЛЬТЕТ КІБЕРНЕТИКИ
Перелік спеціальностей
- 014. Середня освіта (Інформатика).
Бакалавр/Магістр
Освітня програма: Середня освіта (Інформатика та математика)
Кваліфікація: Вчитель інформатики та математики.

- 121. Інженерія програмного забезпечення.
Бакалавр
Освітні програми: Інженерія програмного забезпечення. Інтернет речей
Кваліфікація: Бакалавр з інженерії програмного забезпечення.

- 122. Комп'ютерні науки.
Бакалавр/Магістр/Доктор філософії (phD)
Освітня програма: Комп'ютерні науки та кіберзахист
Кваліфікація: Бакалавр/Магістр з комп’ютерних наук.

- 126. Інформаційні системи та технології.
Бакалавр.
Освітня програма: Робототехніка та цифрові технології
Кваліфікація: Бакалавр з інформаційних систем та технологій.

ФАКУЛЬТЕТ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ОСВІТИ
НАВЧАННЯ ЗА ПРОГРАМАМИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ЗВО
ВЕЛИКОПОЛЬСЬКА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ВИЩА ШКОЛА (ПОЛЬЩА)
- Інформатика (3 р.)
- Економіка підприємств і управління персоналом (3 р.)
- Фінанси і банківська справа (3 р.)
- Зовнішня та внутрішня економічна діяльність (3 р.)
- Початкова та дошкільна освіта (безперервна
магістерська програма; термін навчання 5 років;
вступ після школи на основі атестату)

АКАДЕМІЯ ПОЛОНІЙНА В ЧЕНСТОХОВІ. (Польща)
- Право (безперервна магістерська
програма; термін навчання 5 років; вступ
після школи на основі атестату)
- Право в бізнесі - бакалаврська програма.
Термін навчання 3 р.

ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ В БИДГОЩІ (ПОЛЬЩА)
- Фізична культура 3 р.

ВСТУП
БЕЗ ЗНО

Номер телефона
(050)104-69-80, (098) 866 80 22

ПРИЙМАЛЬНА
КОМІСІЯ
м. Рівне вул. Академіка Степана Дем'янчука 4, 1
корпус каб 1102, 33027, Україна.

Email
mаіl@megu.edu.ua;
vstup@megu.edu.ua.

Web-site
www.megu.edu.ua

