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МЕГУ: 30 років успіху!МЕГУ: 30 років успіху!

Шановні студенти, 
батьки, викладачі 

та працівники 
університету!

Щиро бажаю в новому 2023 році миру, терпіння та 
спокою. Нехай він принесе безліч нових досягнень, щасли-
вих моментів  і подарує найголовніше – перемогу та мир. 

Нехай у цей Новий рік кожен з вас здійснить свою 
заповітну мрію і досягне бажаних цілей. Щоб усі 
ті добрі думки та ваші бажання втілилися у життя.

Бажаю нових перспектив, успішної реалізації 
у с і х  з а д у м і в  т а  і д е й .  Буд ьт е  щ ед р і  н а  д о -
бро, любов і найтепліші почуття. Міцного здоров’я 
вам, взаєморозуміння у колективі, а в сім’ях ваших 
увесь наступний рік нехай буде затишок і благодать.

 З повагою, президент МЕГУ, 
професор Анатолій Дем’янчук

Щиро вітаємо вас з Новим 2023 роком та Різдвом Христовим!
Бажаю вам і  всім вашим близьким щасли-

вого та мирного Нового року. Сподіваємося, що 
цей рік буде для нас сповнений радості, миру 
та благополуччя, а всі ваші бажання збудуться!

Хочу побажати здоров’я,  бадьорості  і  сил, 
впевненості та ентузіазму в наступаючому році.
Усі негаразди та страждання нехай відійдуть у 
минуле, а попереду буде лише світле майбутнє. 

Нехай 2023 рік стане часом яскравих перемог, всі 
невдачі і негаразди залишаться за порогом старого 
року, а в новому – будуть тільки злети і досягнення!

             З повагою, ректор МЕГУ, 
професор Віталій Дем’янчук

О л е к с а н д р  Т р е -
т я к  з а в і т а в  н а 
пресконференцію  

2 стор.
Учасники Школи педа-

гогічної майстерності 
переймали практичний 
досвід та оцінили можли-
вості системи MOODLE

3 стор. 

 Студент МЕГУ заво-
ював титул Чемпіона 
світу
                           3 стор.   

П р о ф е с о р и  М Е Г У 
підготували новий на-
вчальний посібник, який 
рекомендовано МОН 
України для здобувачів 
освіти вищих навчаль-
них закладів 

4 стор.

 Доктор юридичних 
наук МЕГУ отримала 
численні подяки за во-
лонтерську діяльність

4 стор. 
Наукове оновлення в 

бібліотеці МЕГУ
5 стор.

Як студенти навча-
ються під час війни 

6 стор.
В о л о н т е р с ь к у 

д і я л ь н і с т ь  с т у -

д е н т а  ф а к у л ь т е -
т у  ж у р н а л і с т и к и 
відзначила Закарпатсь-
ка ОВА

7 стор.
Випускник юридично-

го факультету став 
Чемпіоном світу 

7 стор.
Д е н ь  С в я т о г о 

Миколая:хто такий 
Миколай Чудотворець 
                            8 стор.



21 жовтня у рідні університетські стіни повер-
нувся випускник МЕГУ, міський голова Рівного 
Олександр Третяк. Зустріч відбулася у форматі 
пресконференції, де студенти та працівники 
змогли поставити злободенні питання з усіх 
сфер життєдіяльності міста. 

Розпочали бесіду із ініціативи «Живи, навчайся, 
працюй в Рівному», яку й започаткував пан Третяк 
у зв’язку із власною стратегією культивації місце-
вого патріотизму, що закликає любити та макси-
мально розвивати рідну місцевість усіма можливи-
ми шляхами. З ініціативи міського голови цьогоріч-
ні випускники із максимальним результатом 
мультипредметного тесту та медалісти отримують 
стипендії. В контексті згаданої стратегії відбуваєть-
ся також постійна системна робота із роботодавця-
ми щодо вивчення затребуваних фахівців та пра-
цевлаштування випускників,  що прагнуть працю-
вати на розвиток рідного міста. 

Не змогли обійти увагою «гарячу» тему підготов-
ки до опалювального сезону, що тривожить меш-
канців міста. Мер зауважив, що робота над органі-
зацією опалювального сезону 2022-2023 стартува-
ла наступного дня після завершення попереднього, 
оскільки очевидною була потреба грунтовного 
підходу та підготовки до можливих екстрених ситу-
ацій. Саме тому місто активно залучає генератори 
високої потужної для забезпечення потреб районів, 
а також вже обладнуються станції обігріву, які з 
листопада працюватимуть впродовж півроку неза-
лежно від погодних умов. 

Особлива увага громади до питань ВПО та рело-
кованих підприємств знайшла відображення на 
пресконференції. Відповідаючи на численні питан-
ня студентів Олександр Третяк зауважив, що місто 
вже отримало модульні конструкції, що незабаром 
стануть домівками для тих, хто знайшов новий дім 
на час війни в Рівному. Плідна робота мера та його 
команди залучила найбільшу в світі гуманітарну 
організацію World Food Programme. Завдяки цьому 
не лише ВПО відчули значну фінансову допомогу, 
але й жителі Рівного мали змогу отримати продук-
ти харчування в період дефіциту. Що ж до бізнесу, 
то в місті вже активно працюють понад 25 підпри-
ємств, переважно легкої промисловості та швейні 
компанії, яким активно допомагає управління еко-
номіки.Студентська молодь неодноразово цікави-
лася молодіжними проєктами міської ради та 
можливостями долучення до цих ініціатив. Пан 
Олександр заохотив студентів подавати плани в 
громадський проєкт «Бюджет участі», де кожен 
може отримати кошти місцевого бюджету для реа-
лізації ідей для покращення міста. Затвердження 

відбувається через голосування мешканців, а пере-
можці вже кілька років отримують достатнє фінан-
сування для втілення амбітних планів. 

Щодо співпраці з МЕГУ, мер з особливо великою 
вдячністю відзначив волонтерський штаб МЕГУ за 
вагому допомогу та зауважив, що зі свого боку 
максимально сприяє та підтримує усі ініціативи. 
Планується також відновлення співпраці у розрізі 
проведення соціологічних опитувань, що впродовж 
багатьох років реалізовувалося колективом універ-
ситету.

Болюче питання психологічної підтримки військо-
вих Олександр Третяк розкрив дуже широко і ого-

лосив про план створення великого реабілітацій-
ного центру для діючих військових та ветеранів. 
Додав, що із реалізацією допоможуть спонсори, які 
вже готові до старту. Поділився поважний гість і 
планами на розвиток транспортної сфери, що пе-
редбачає збільшення кількості великогабаритних 
автобусів та зміну маршрутів маршруток для зба-
лансованого навантаження руху у центральній 
частині міста,  і запровадження очікуваного елек-
тронного квитка Звісно, усі питання піднімаються із 
оглядом на безпекову ситуацію.

Несподіваною родзинкою заходу стало оголо-
шення конкурсу на купівлю назви стадіону, що нині 
відомий як Авангард. Потужний спортивний центр 
із дещо застарілою назвою планується переймену-
вати із користю для міста та його жителів.

На завершення заходу ректор МЕГУ, доктор юри-
дичних наук, професор Віталій Дем’янчук урочисто 
вручив Олександру Третяку почесну грамоту за 
вагомий внесок у розвиток вищої освіти та багато-
річну співпрацю із нашим університетом, а також 
побажав сил та наснаги в такій важкій праці на 
благо громади.
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Олександр Третяк завітав на пресконференцію 
у МЕГУ
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Школа педагогічної майстерності вдруге 
цього року зібрала учасників для обговорення 
актуальних п робл ем. Сьогодні учасники отри-
мали теоретичний матеріал та практичні по-
ради щодо організації роботи зі здобувачами.

Заступник начальника відділу координації на-
вчання студентів з елементами дистанційної фор-
ми Наталія Далюк детально ознайомила присутніх 
із особливостями організації взаємозв’язку студен-
тів і викладачів в системі MOODLE при написанні 
курсової роботи. Злободенна тема викликала 
чимало запитань та дозволила викладачам погли-
бити знання щодо використання онлайн-платформ 
під час підготовки наукових робіт загалом.

Доцент кафедри інформаційних систем та об-
числювальних методів Олександр Шпортько поді-
лився практичним досвідом застосування активних 
моделей навчання в процесі вивчення дисципліни 
«Основи програмування». Присутні змогли оцінити 
інновації колеги та зорінтуватися щодо можливос-
тей їх інтеграції у власну педагогічну практику.

Доцент кафедри української мови та літератури 
Лілія Овдійчук розповіла про застосування страте-
гій критичного мислення у процесі літературознав-
чої підготовки студентів-філологів. Широкий спектр 
стратегій та прикладів дозволив у повному обсязі 

оцінити широкоформатність підготовки спеціалістів 
у галузі філології та запозичити певні методичні 
знахідки у свої майбутні зустрічі зі здобувачами.

Доцент кафедри загальної педагогіки та до-
шкільної освіти Тамара Пагута акцент зробила 
на активних методах навчання в закладі вищої 
освіти. Пані Тамара зауважила зміну звичної ролі 
викладача та необхідність пристосуватися до но-
вих реалій. Моделі безболісного переходу й були 
озвучені присутнім.

Рівненська міська рада та виконавчий 
комітет нагородили почесною грамотою 
магістрантку 2 курсу факультету журналістики 
Лілію Шеверду за високі показники у навчанні, 
активну участь у громадському житті навчаль-
ного закладу, вагомий внесок у розвиток і 
зміцнення молодіжного руху в Рівненській 
міській територіальній громаді та з нагоди Дня 
студента.

Грамоту активній студентці вручив міський голо-
ва Рівного Олександр Третяк із побажанням успіхів 
у навчанні та розвитку економіки громади.

Вітаємо із нагородою та бажаємо подальших 
успіхів!

Студент МЕГУ завоював титул чемпіона світу
Ст удент першого курсу факультет у 

здоров’я, фізичної культури та спорту Назарій 
Данилюк став чемпіоном світу WCFF в розділі 
ММА та здобув бронзу в розділі Grepling. 

Нагадаємо, що до Австрії на чемпіонат світу 
з WMAC та WCFF першокурсник поїхав у складі 
збірної команди України разом із своїм тренером 
Богданом Романовичем, що також навчається 
в МЕГУ. Підготовка проходила в стінах МЕГУ , 
зараз також проходить посилена підготовка до 
Чемпіонату України з Бойового самбо який пройде 
вже в ці вихідні

Вітаємо з вражаючею перемогою та бажаємо 
завзяття й сил для нових досягнень!!! 

Учасники Школи педагогічної майстерності пе-
реймали практичний досвід 

Магістрантка факультету журналістики 
отримала почесну грамоту від міської ради
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Доктор юридичних наук отримала численні подяки за 
волонтерську діяльність 

Професори кафедри кримі-
нально-правових та адміні-
стративно-правових дисци-
плін: доктор юридичних наук, 
професор, академік Академії 
адміністративно-правових 
наук Віталій Дем’янчук та кан-
дидат юридичних наук, доцент, 
академік Академії адміністра-
тивно-правових наук, академік 
Міжнародної кадрової академії 
Андрій Боровик спільно з про-
фесорами Національної акаде-
мії внутрішніх справ, суддями 
Рівненського окружного адмі-
ністративного суду, Вінницько-
го окружного адміністративно-
го суду підготували навчаль-
н и й  п о с і б н и к : 
«Адміністративно-правове за-
безпечення взаємодії адміні-
стративних судів з органами 
публічного адміністрування та 
громадськістю».

Навчальний посібник рекомен-
довано до друку Вченою радою 
Міжнародного економіко-гумані-
тарного університету імені акаде-
міка Степана Дем’янчука та 
Вченою радою Національної 

академії внутрішніх справ. 
Навчальний посібник присвя-

чено комплексному дослідженню 
адміністративно-правового за-
безпечення взаємодії адміністра-
тивних судів з органами публіч-
ного адміністрування та громад-
ськістю.

Виокремлено ознаки та осо-
бливості адміністративно-право-
вого забезпечення взаємодії ад-
міністративних судів з органами 
публічного адміністрування та 
громадськістю. Сформовано сис-
тему принципів адміністративно-
правового забезпечення взаємо-
дії адміністративних судів з орга-
нами публічного адміністрування 
та громадськістю. Визначено за-
гальні та спеціальні напрями вдо-
сконалення адміністративно-пра-
вового забезпечення взаємодії 
адміністративних судів з органа-
ми публічного адміністрування та 
громадськістю.

Навчальний посібник реко-
мендовано Міністерством освіти 
і науки України для здобувачів 
вищої освіти вищих навчальних 
закладів.

Любов Крупнова, доктор юридичних наук, до-
цент кафедри кримінально-правових та адміні-
стративно-правових дисциплін, заслужений 
юрист України, заступник голови вищої кваліфі-
каційної комісії адвокатури України, отримала 
подяки від колективу 252 окремого батальйону 
112 бригади ТрО, особового складу та керівни-
цтва ГУНП в Херсонській області та начальника 
Краматорського районного управління поліції 
ГУНП в Донецькій області.

Начальник головного управління Національної 
поліції в Херсонській області Ігор Король особливо 
відзначив високий патріотизм та активну життєву 
позицію волонтерки. Також зауважив готовність та 
сподівання на подальшу плідну співпрацю.

Начальник Краматорського районного управлін-
ня поліції ГУНП в Донецькій області, полковник 
поліції Станіслав Загурський нагородив подякою 
Любов Крупнову за створення й облаштування за-
хисних фортифікаційних споруд у ході підготовки 
до оборони Краматорського району. Також відзна-
чив керівник ініціативність та наполегливість у на-
данні допомоги суспільству під час відсічі і стриму-
вання збройної агресії росії. 

Військові висловили вдячність за ефективну та 
затребувану допомогу волонтерки, що вагомо відо-
бражається на справі захисту територіальної ціліс-
ності та недоторканості нашої Батьківщини. Бійці 
також додали побажання добра, злагоди, міцного 
здоров’я і родинного благополуччя із незгасним опти-
мізмом.

Професори МЕГУ підготували новий навчальний 
посібник, який рекомендовано МОН України для 
здобувачів освіти вищих навчальних закладів
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Міжнародний економіко-
гуманітарний університет імені 
академіка Степана Дем’янчука 
на базі бібліотеки, отримав без-
коштовний неповний доступ до 
інструментарію видавничого 
дому «Elsevier». Сьогодні ко-
жен науковець університету 
зможе отримати доступ до 
додаткових дослідницьких 
інструментів «Elsevier», та-
ких як «Scopus» — експертно 
підготовлені анотації та цитати, 
«Researcher Academy» — мо-
дуль для дистанційного на-
вчання, розроблений світовими 
експертами,  «Researcher 
Discovery» — ресурс для по-
шуку дослідників, а також 
«Mendeley» — програма для 
обробки та аналізу даних про 
публікації. Наскільки від тепер 
полегшено роботу дослідників 
М Е Г У  н а м  р о з п о в і л и 
п р а ц і в н и к и  б і б л і о т е к и .

–  Я к і  м о ж л и в о с т і 
в і д к р и в а є  п л а т ф о р м а 
«Elsevier» для науковців та 
студентства університету?

– Передусім, ми отримуємо 
відкритий доступ до тексту будь 
якої статті, журналу чи книги, 
яка опублікована на ресурсі. Не 
потрібно нікуди йти та перегор-
тати тонну книг. Є можливість 
ввімкнути комп’ютер та знайти те, 
що цікавить, повністю перечита-
ти текст й позначити те, що тобі 
потрібно. Це дуже спрощує життя.

На платформі 
«Elsevier» достат-
ньо просто влаш-
тована опція по-
шуку. Сортування 
інформації можна 
здійснювати як по 
автору, так і по 
назві наукового 
дослідження. Якщо 
цікава, наприклад, 
біологія можна вве-
сти в пошуковику 
тег «біологія» і на 
сайті автоматично 
з’явиться уся акту-
альна інформація, 
яка  стосується 
ц і є ї  т е м и . 

–  Ч и м 
« E l s e v i e r »  т а 
ї ї  д о д а т к о в і 
і н с т р у м е н т и 
м о ж у т ь  б у т и 
к о р и с н и м и 
та цікавими ?

– Elsevier знач-

но спрощує алгоритм роботи ко-
ристувача, адже під кожен ав-
торський профіль, підтягуються 
його публікації, через це не тре-
ба дуже довго шукати окремі 
роботи  обрано го  автора . 

Цікавим інструментом є 
«Mendeley» – персональна 
віртуальна бібліотека, яка зруч-
но облаштована таким чином, 
що кожен може туди додава-
ти усі статті, журнали, які його 
цікавлять. Крім цього можна ав-
томатично створювати списки 
використаної літератури, що 
допомагає у написанні науко-
вих робіт.  В «Mendeley» можна  
навіть вибирати той стиль циту-
вання який потрібен користовачу.

К о р и с н и м  є  п р о д у к т 
«Researcher Academy», який 
здебільшого призначений для 
науковців. Це  майданчик для 
спілкування, де можна обгово-
рювати з іншими вченими свою 
наукову проблематику, отри-
мати додатковий досвід в ко-
лег, які пишуть на подібну тему. 

– Чи користувалися Ви 
особисто  платформою та 
її додатковими ресурсами?

– Так, звичайно. Коли була 
студенткою, то інструментарій 
цього видавничого дому ви-
користовувала  для  сво го 
магістерського дослідження. 
Мене цікавив міжнародний досвід 
впровадження інклюзії в нашу 
освіту і в принципі її філософія. 

–  Ч и  в с і  т в о р и ,  щ о 

розміщен і  на  цих  плат -
ф о р м а х  є  л і ц е н з і я м и ?

– Процедура  передачі твору 
передбачає обов’язкове  погод-
ження. Автор, який дає дозвіл 
розмістити в університетському 
репозиторію свій матеріал 
підписує авторський договір, 
де вказано, що він добровільно 
погоджується на публікацію .  

–  Я к  о т р и м а т и  д о -
с т у п  д о  д о д а т к о в и х 
дослідницьких інструментів, 
таких як «ScienceDirect», 
« S c o p u s » ,  « R e s e a r c h e r 
D iscovery» ,  «Researcher 
Academy» та «Mendeley»?

– Для цього потрібно зай-
ти на офіційну сторінку ресур-
су та зареєструватися. Це мож-
на зробити самостійно, або ж 
звернутися за допомогою до 
працівників бібліотеки МЕГУ, 
які нададуть усі необхідні дані.

Нагадаємо‚ що «Elsevier» — 
один з найбільших міжнародних 
видавців наукової літератури у 
світі. До речі, логотип «Elsevier» 
із зображенням літнього чоловіка, 
що стоїть під в’язом, обвитим 
виноградною лозою, поруч із ла-
тинським висловом Non Solus 
(не один), вперше введений 
Ісааком Ельзевіром (онуком за-
сновника видавничого дому Ло-
девейка Ельзевіра) у 1620 р. З 
того часу його розміщують на 
всіх продуктах видавництва.

Марко Шилюк

Наукове оновлення в бібліотеці МЕГУ
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Як студенти навчаються під час війни
 Ранок 24 лютого змінив життя кожного 

українця, змінив і моє. Того страшного ранку я 
була у гуртожитку, але прокинулась від гучного 
грюкоту у мої двері. Прийшла  моя сусідка, яка 
й сповістила мені страшну звістку – розпоча-
лась війна. Я була розгублена, а потім паніка… 
Далеко від свого рідного дому, в іншому місті, 
в іншій області мене застала ця клята війна. 
Зібравши всі свої речі нашвидкуруч, я поїхала 
додому. В страху, вже там, чекала на швидке 
закінчення всіх подій, але я не очікувала, що 
війна буде тривати так довго.

Пригадую, що у перший же день заняття в 
університеті відмінили. Це зрозуміло, адже які 
пари, в пріоритеті власна безпека та життя. Проте  
вже через два тижні нам сповістили, що заняття 
продовжуються у дистанційному режимі. Це був 
шок для усіх студентів. Перші думки, які виникали, 
мабуть, в більшості – які пари? Яке навчання? В 
Україні війна, а вони хочуть продовжити освітню 
роботу. А як же ті студенти, що знаходяться на 
о к у п о в а н и х 
територіях, ті 
які пішли во-
ювати,  ті що 
в и ї х а л и  з а 
кордон, ряту-
ючи своє жит-
тя?

Перші за-
няття. Під час 
тривоги пари 
закінчувалися 
і  п о т р і б н о 
бул о  й т и  в 
укриття.  Це 
було не дуже 
зручно, адже 
ти готувався 
д о  з а н я т ь , 
виконував за-
вдання і все 
дарма. Було 
складно. Був 
випадок, коли у моїй області не було оголошено 
повітряну тривогу‚ і під час пари я почула як щось 
дуже гучно летіло за вікном. У мене на декілька 
секунд все перевернулося всередині і я заклякла 
на місці. Після цієї події я боялася кожного шурхоту 
на вулиці. 

Робити практичні завдання було важко‚ адже 
складно зосередитись на завданні – всі мої 
думки вертілися далеко не про навчання, а про 
новини і події на фронті. А згодом ввечері поча-
лися відключення електроенергії... Були віялові 
відключення і єдине про що ти думав у ті дні – це 
як встигнути зварити їсти і сходити в душ. Це було 
жахливо. Мотивація до навчання з кожним днем 
втрачалась. Було відчуття що проживаєш життя 
дарма. Думаю, що кожен студент відчував те, що 
і я.

Заняття розпочались у змішаному, а для когось 
в очному форматі. Запитань було безліч. Чому не 
можна було зробити дистанційне? А як же сту-
денти, що знаходяться за кордоном? А як жити в 
гуртожитку під час військових дій? 

Спочатку у Рівненській області тривоги оголо-
шувалися не часто і навчання тривало безперерв-
но. Ми вчилися у 2 зміни і заняття практично не 
відмінялися через ракетні загрози. Але після 10 
жовтня розпочався жах. Ранок так само розпочав-
ся в гуртожитку і мене розбудила велика кількість 
сирен. Коли я прокинулась, моя сусідка по кімнаті 
розповіла, що зараз відбувається масовий ракет-
ний обстріл по всій Україні. Почитавши новини, я 
відчула те саме, що й 24 лютого. Страх, тремтіння, 
переживання і легку паніку. Я була розгублена і 
не знала, що робити: чи збирати речі і їхати до-
дому, чи йти в укриття і залишатися. Ми зібрали 
речі і вирішили йти в укриття – у гуртожитку під 
час тривоги нам залишатися не дозволяли. Лише 
після закінчення тривоги можна було повертатися 
назад. Потім тиждень дистанційного і знову очне. 
Кожен ранок розпочинався з повітряних тривог, які 
тривали декілька годин. У гуртожитку повідомили, 
що кожної тривоги ми маємо обов’язково спускати-
ся в укриття і ніхто не може перебувати всередині.

Н а й в а ж ч е 
було прийти в 
себе і перена-
л а ш т у в а т и с я 
на роботу після 
масованих ра-
кетних ударів. 
В один момент 
ти маєш думати 
за своє життя і 
с в о ї х  б л и з ь -
ких, слідкувати 
з а  н о в и н а м и , 
куди приземли-
лись ракети і чи 
немає жертв, а 
після закінчення 
обстрілів – ти 
маєш йти на за-
няття або вико-
нувати завдання 
на дистанційній 
платформі. 

Я читала відгуки студентів інших вищих на-
вчальних закладів міста. Дехто писав, що є 
викладачі, які під час звуків сирен проводять пари 
і їх не цікавить, що у регіоні повітряна тривога. 
Хтось не строго ставиться до невиконаних завдань 
і з розумінням ставиться до життєвих ситуацій 
студентів. У когось виникають суперечки між ви-
кладачем і студентом через невчасно виконані 
завдання. 

На превеликий жаль, на долю українського 
студента сьогодні випало чимало випробувань 
й за час війни доводилося побувати у різних не-
комфортних ситуаціях та вирішувати нові життєві 
конфлікти. Будучи студенткою, можу сміливо сказа-
ти, що це надзвичайно складно. Важко, тому що у 
нас забрали буденне життя. Немає впевненості чи 
попадеш ти на пари, чи прокинешся від звуку си-
рени, чи заняття відмінять і взагалі чи залишишся 
ти живим до кінця дня. Але у нашому університеті 
створені по можливості, такі умови, щоб навчатися 
було комфортно навіть у такій складній ситуації, а 
викладачі нашого ВУЗу завжди йдуть на зустріч.
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«Підтримай своїх»: прапор для захисників 
України з Рівного

Триває військово-патріотична акція «Підтри-
май своїх». В її рамках учнівська молодь пере-
дає на фронт листівки та прапори з мотивацій-
ними підписами, патріотичними гаслами та 
словами вдячності нашим захисникам.

6 грудня у День Збройних Сил України наша 
армія традиційно відзначає свою річницю. Цього 
року – 31-шу.Напередодні цієї дати в Рівному сту-
денти факультету журналістики Міжнародного 
економіко-гуманітарного університету імені акаде-
міка Степана Дем’янчука долучилися до акції — 
зняли мотиваційний ролик, підписавши побажання-
ми та передавши нашим воїнам синьо-жовтий стяг.

 

Волонтерську діяльність студента факультету 
журналістики відзначила Закарпатська ОВА

Закарпатська обласна військова адміністра-
ція нагородила студента-магістранта 1-го курсу 
факультету журналістики Юрія Химишинця по-
чесною грамотою як волонтера Хустського ра-
йону. 

Начальник Закарпатської ОВА Віктор Микита 
особливо відзначив вагомий особистий внесок 
Юрія у розвиток волонтерського руху в області, 
активну громадянську позицію та благодійну й гу-
маністичну діяльність. 

Нагородження було приурочено до Міжнародно-
го дня волонтера, яке кожного року, волонтери в 
Україні та усьому світі відзначають 5 грудня. 

Випускник юридичного факультету став 
Чемпіоном світу

Випускник юридичного факультету Тарас 
Прислупський став Чемпіоном світу серед по-
ліцейських і пожежних «World Peace Indoor 
Soccer Tournament 2022». Цьогоріч турнір від-
бувся у Нідерландах, м. Ейберген. Участь при-
ймали 32 збірні з 17 країн.

Вихованець МЕГУ здобув чемпіонство IPA 
Avangard Safety Україна у категорії 35+.

Вітаємо з важливою перемогою на світовій аре-
ні та бажаємо нових звершень!

Лист підтримки отримали студенти МЕГУ з 
Японії від Жіночого університету м. Кобе

Особливу подяку висловили студентам 
МЕГУ, учасникам клубу «Opening the Borders», 
японські друзі з Жіночого університету м. Кобе, 
Японія. 

З 24 лютого увесь світ з сумом та співчуттям 
спостерігає, як випробовується свобода та ціліс-
ність України. Багато іноземців і словом, і ділом 
бажають висловити свою підтримку громадянам 
нашої держави. Не виключенням є і сьогоднішній 
пост – ми ділимося з вами зверненням, яке адре-
сували солідарні з Україною наші партнери – япон-
ські студенти Жіночого університету м.Кобе на чолі 
з професором Кунітаро Мізуно:

У своєму зверненні координатор проєкту з між-
культурних зв’язків, професор Кунітаро Мізуно від 
імені японських студентів висловлює вдячність усім 
студентам МЕГУ, які взяли участь у японсько-укра-
їнському проєкті. За словами Кунітаро Мізуно, до-
лучення до проєкту українських партнерів, попри 
розпал війни в Україні,  надає цій співпраці ще 
більшої цінності. Професор Мізуно наголошує на 
значущості внеску у спільний проєкт кожного з 
учасників хто поділився особистими історіями. 
Адже саме так здійснювався формат спілкування 
на платформі Flipgrid, що стало ключем до пізнан-
ня далекої країни.
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Щороку, 19 грудня, діти України чекають на 
Святого Миколая, який покладе під подушку 
подарунки та смаколики. Сьогодні у Східних 
країнах Миколай шанується як Чудотворець, а 
на Заході як покровитель дітей, сиріт, жебраків. 
Проте, мало хто знає звідки прийшов Святий 
Миколай до нас та яка історія його походження. 

Деякі джере-
ла стверджу-
ють, що Свя-
тий Миколай 
народився в 
місті Патарі, в 
Малій Азії (у 
той час ця те-
риторія була 
грецькою, на 
сьогодні це Ту-
р е ч ч и н а ) , 
близько 280 
року. Батьки 
Миколая по-
мерли під час 
епідемії, проте 
в и х о в а л и 
хлопчика по-
божним хрис-
т и я н и н о м . 
О т р и м а в ш и 
немалий спа-
док від своїх 

батьків, Микола підкоряючись словам Ісуса, віддав 
усе хворим та тим хто потребує допомоги. На сьо-
годні, Святий Миколай став відомий своєю щедріс-
тю до бідних, опікою до дітей. 

В західних християнських країнах День Святого 
Миколая відзначають 6 грудня, у східних християн-
ських країнах – 19 грудня. Святий Миколай сьогод-
ні у різних країнах світу має свій 
особливий образ й відповідно свят-
кують цей день теж по різному. Так, 
наприклад, у Німеччині та Польщі 
хлопчики переодягають у єпископів 
та просять милостиню для бідних. 
Дітлахи в Україні чекають пакунки зі 
смаколиками від Миколая під по-
душками, а діти, які поводилися 
погано отримують різочку. Діти із 
Нідерландів наповнюють черевик 
сіном та морквою для коня Святого 
Миколая. У США діти напередодні 
Дня Святого Миколая, залишають 
черевички у кімнаті, для того щоб 
святий залишив декілька монет. 

Варто також згадати як називають 
Миколая в інших країнах світу. На-
приклад, у Нідерландах його нази-
вають Сінтерклаас – це поважний 

дідусь з білим волоссям та довгою густою боро-
дою. За легендою він приїжджає до Роттердама на 
пароплаві з Іспанії. Супроводжують нідерландсько-
го «Миколая» вірні помічники – Чорні Піти. У США     
до діток на Різдво приходить Санта-Клаус. Санта 
мандрує в небі на санях, запряжених казковими 
оленями та потрапляє до будинку через димар.У 
Франції подарунки приносить Пер Ноель – борода-
тий дідусь, який подорожує верхи на віслюкові з 
кошиком подарунків для дітлахів. 

У Фінляндії «Миколая» називають дещо комічно 
«Йоулупуккі», дослівно слово перекладається, як 
«Різдвяний дід» або «Різдвяний козел». Фінлянд-
ський Йоулупуккі подорожує на санках тільки зем-
ними шляхами, бо не вміє літати. Також він не 
спускається вночі до будинку через трубу димаря, 
а стукає у двері під час Святвечора і запитує гос-
подарів, чи є в будинку виховані та слухняні діти й 
залишає для них гарні подарунки. В Італії одного 
Миколая заміняють двоє осіб це Баббо Натале та 
фея Бефана. Дідусь Баббо Натале, приходить на 
Різдво і мало чим відрізняється від американського 
Санта-Клауса. А ось фея Бефана з’являється в 
будинках усіх маленьких дітей в ніч з 5 на 6 січня, 
слухняним вона залишає гарні подарунки, а не 
слухняним – шматочки вугілля. В Австрії, Угорщині, 
Словенії та Чехії – Крампус. Він не схожий на жод-
ного персонажа згаданого у цій статті, адже вигля-
дає він досить жахливо, оскільки повністю покритий 
темним хутром, має козлячі ріжки та роздвоєні ко-
пита, а з пащі у нього стирчить зловісний язик, як у 
змії. Насправді, не дивлячись на такий образ, 
Крампус сприймається оточуючими як дружній та 
комічний персонаж.

Ось така історія Дня Святого Миколая. Цьогоріч 
у кожного спільне бажання – мир у нашій Україні та 
нехай Святий Миколай прийде у кожну хатинку до 
малят. 

День Святого Миколая: хто такий   Миколай Чу-
дотворець


