
МОНІТОРИНГ ЗМІ  

Cерпень 2016 

 

Інтернет – 84 посилань, з них: на сайт Педпреса – 3, на сайт ЗОДА – 3 

01.08.2016 Про статистику 

подачі заяв у виш 

http://1news.zp.ua/kakie-vuzy-vybirali-abiturienty-statistika-

podachi-elektronnyh-zayavlenij/ 

Первый 

запорожский 

02.08.2016 Які виші обирали 

абітурієнти 

http://ria-

m.tv/news/67288/kakie_vuzyi_predpochli_abiturientyi_v_zaporojsko

y_oblasti.html 

Мелітополь РІА 

02.08.2016 Студенти створили 

музей 

http://www.zp-pravda.info/kultura/1776-2016-08-02-08-52-19.html Запорізька 

правда 

02.08.2016 Музей речей http://znaj.ua/news/interesting/32157/studenti-stvorili-muzej-

radyanskih-rechej-.html 

Портал Знай 

04.08.2016 Про тренінг на ФІФ http://qha.com.ua/ru/obschestvo/zaporojtsev-uchili-sozdavat-

sotsialnie-proekti-foto/163658/ 

 

Агенство 

«Крымские 

новости» - Львов 

04.08.2016 Про студентку ЕПК - 

конкурс краси 

http://www.mv.org.ua/news/130193-

zaporozhskaja_studentka_poboretsja_za_zvanie_miss_ukraina_-

_2016.html 

Мелитопол. 

вести 

05.08.2016 Про завершення 

подачі оригіналів 

документів на 

бюджет 

http://1news.zp.ua/segodnya-vuzy-zavershat-priem-dokumentov-ot-

rekomendovannyh-na-byudzhet-abiturientov/ 

 

Первый 

запорожский 
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07.08.2016 Про викладачів 

вишу 

http://www.vv.com.ua/zaporozhskih-prepodavatelej-vuzov-

sezdivshih-na-konferenciju-v-krym-uvoljat 

Вся власть 

07.08.2016 Про навчання на 

факультеті 

журналістики 

http://golos.zp.ua/obshhestvo/o-normalnosti-obrazovanija-v-

zaporozhskom-vuze.html 

Голос 

09.08.2016 Про рейтинг вишів 

ТОП-200 

http://uanews.zp.ua/society/2016/08/09/85790.html Новини 

Запоріжжя 

09.08.2016 Рейтинг 

Вебометрикс  

http://universe.zp.ua/?p=10448 Радіо Юніверс 

09.08.2016 Про рейтинг вишів 

ТОП-200 

http://alextv.zp.ua/index.php?newsid=82597 Сайт ТРК Алекс 

09.08.2016 Про рейтинг вишів 

ТОП-200 

http://www.zoda.gov.ua/news/32848/viznacheno-reyting-vishih-

navchalnih-zakladiv-zaporizkogo-regionu.html 

Сайт ЗОДА 

16.08.2016 Про перемогу 

вчених ЗНУ в 

проекті молодих 

науковців 

http://reporter-ua.com/2016/08/16/297690_zaporozhskie-uchenye-

poluchat-finansirovanie-iz-gosbyudzheta 

 

Репортер 

16.08.2016 Проекти молодих 

науковців ЗНУ 

перемогли в 

конкурсі 

http://www.zoda.gov.ua/news/32996/proekti-molodih-zaporizkih-

naukovtsiv-peremogli-v-konkursi.html 

 

ЗОДА 

16.08.2016 Викладачі ЗНУ 

(Турченко, 

http://www.mig.com.ua/zaporozhe/item/19366-pesne-

zaporozhskogo-pevtsa-i-kompozitora-anatoliya-serdyuka-vstavaj-

МИГ 
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Стадніченко) взяли 

участь у заході 

Анатолія Сердюка 

ukrajino-25-let 

 

16.08.2016 Студрада ЗНУ 

спільнота з пошуку 

житла  

http://zp.depo.ua/ukr/zp/zaporizki-studenti-stvorili-spilnotu-dlya-

poshukiv-dostupnogo-16082016124000 

Портал Депо 

16.08.2016 Науковці ЗНУ – 

переможці конкурсу 

МОНу 

http://www.zp-pravda.info/component/content/article/28-

nauka/1962-naukovtsi-znu-sered-peremozhtsiv-konkursu-proektiv-

molodikh-vchenikh-mon-ukrajini.html 

 

Сайт газети 

«Запорізька 

правда» 

16.08.2016 Згадка, що Гугнін 

+обіймає посаду 

заступника декана 

ФСУ 

http://strelaua.com/novosti-zaporozhya/zamestitel-gubernatora-

zaporozhskoy-oblasti-ulichil-mestnye-smi-v-klevete-na-horoshego-

cheloveka-pashkova.html 

 

Сайт «Стріла» 

17.08.2016 Проект про війну 

приніс перемогу 

вченим із ЗНУ 

http://iz.com.ua/zaporoje/104717-proekt-o-voyne-prines-pobedu-

zaporozhskim-uchenym.html 

 

Індустріальне ЗП 

17.08.2016 Освітяни ЗНУ 

долучилися до 

обговорення теми 

освіти (Турченко, 

Стадніченко, Гугнін) 

http://mediacentr.zp.ua/%D1%87%D0%B8-

%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D1%96-

%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0-

%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8

C%D0%BA%D0%B8%D1%85-

%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82-2/ 

Запорізький 

медіацентр 

18.08.2016 Ректор ЗНУ Микола http://vmestezp.org/novosti/zaporozhe/15453-zaporozhskie-vuzy- Сайт Вместе 

http://www.mig.com.ua/zaporozhe/item/19366-pesne-zaporozhskogo-pevtsa-i-kompozitora-anatoliya-serdyuka-vstavaj-ukrajino-25-let
http://zp.depo.ua/ukr/zp/zaporizki-studenti-stvorili-spilnotu-dlya-poshukiv-dostupnogo-16082016124000
http://zp.depo.ua/ukr/zp/zaporizki-studenti-stvorili-spilnotu-dlya-poshukiv-dostupnogo-16082016124000
http://www.zp-pravda.info/component/content/article/28-nauka/1962-naukovtsi-znu-sered-peremozhtsiv-konkursu-proektiv-molodikh-vchenikh-mon-ukrajini.html
http://www.zp-pravda.info/component/content/article/28-nauka/1962-naukovtsi-znu-sered-peremozhtsiv-konkursu-proektiv-molodikh-vchenikh-mon-ukrajini.html
http://www.zp-pravda.info/component/content/article/28-nauka/1962-naukovtsi-znu-sered-peremozhtsiv-konkursu-proektiv-molodikh-vchenikh-mon-ukrajini.html
http://strelaua.com/novosti-zaporozhya/zamestitel-gubernatora-zaporozhskoy-oblasti-ulichil-mestnye-smi-v-klevete-na-horoshego-cheloveka-pashkova.html
http://strelaua.com/novosti-zaporozhya/zamestitel-gubernatora-zaporozhskoy-oblasti-ulichil-mestnye-smi-v-klevete-na-horoshego-cheloveka-pashkova.html
http://strelaua.com/novosti-zaporozhya/zamestitel-gubernatora-zaporozhskoy-oblasti-ulichil-mestnye-smi-v-klevete-na-horoshego-cheloveka-pashkova.html
http://iz.com.ua/zaporoje/104717-proekt-o-voyne-prines-pobedu-zaporozhskim-uchenym.html
http://iz.com.ua/zaporoje/104717-proekt-o-voyne-prines-pobedu-zaporozhskim-uchenym.html
http://mediacentr.zp.ua/%D1%87%D0%B8-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D1%96-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82-2/
http://mediacentr.zp.ua/%D1%87%D0%B8-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D1%96-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82-2/
http://mediacentr.zp.ua/%D1%87%D0%B8-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D1%96-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82-2/
http://mediacentr.zp.ua/%D1%87%D0%B8-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D1%96-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82-2/
http://mediacentr.zp.ua/%D1%87%D0%B8-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D1%96-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82-2/
http://mediacentr.zp.ua/%D1%87%D0%B8-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D1%96-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82-2/
http://vmestezp.org/novosti/zaporozhe/15453-zaporozhskie-vuzy-hotyat-lishit-byudzhetnyh-mest-i-finansirovaniya.html


Фролов взяв участь 

у комісії з бюджету 

hotyat-lishit-byudzhetnyh-mest-i-finansirovaniya.html 

 

18.08.2016 Ректор ЗНУ – 

учасник наради в 

облраді 

http://www.rada.zp.ua/content/deputaty-zaporizkoyi-oblrady-

shvylovani-nadmirnym-navantazhennyam-na-byudzhet-2017-roku 

 

Сайт обларади 

18.08.2016 Біологи-

практиканти ЗНУ на 

острові Бірючому –

Літопис природи 

http://pedpresa.ua/166151-biology-praktykanty-znu-zbyraly-dani-

dlya-litopysu-pryrody.html 

 

Педпреса 

18.08.2016 Біологи-практиканти 

ЗНУ 

http://www.zp-pravda.info/component/content/article/28-

nauka/1985-biologi-praktikanti-zbirayut-dani-dlya-litopisu-prirodi-na-

ostrovi-biryuchomu.html 

Запорізька 

правда 

18.08.2016 Молоді вчені – 

переможці конкурсу 

МОН 

http://www.mig.com.ua/zaporozhe/item/19449-molodye-uchenye-

znu-vyigrali-konkurs-na-finansirovanie-ot-mon-ukrainy 

Сайт газети МИГ 

19.08.2016 Партнер і учасник 
Проекту SAIUP, ЗНУ, 
дослідив ставлення 
студентів до 
корупції 

http://www.saiup.org.ua/novyny/partner-uchasnyk-proektu-saiup-
zaporizkyj-natsionalnyj-universytet-oprylyudnyv-dani-shhodo-
poshyrenosti-koruptsiyi-u-stinah-vyshu/ 

Проект SAIUP 

19.08.2016 Про оприлюднення 
даних щодо 
боротьби з 
корупцією 

http://www.061.ua/news/1338703 
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19.08.2016 Про оприлюднення 
даних щодо 
боротьби з 
корупцією 

http://www.zp-pravda.info/component/content/article/28-
nauka/2023-zaporizkij-natsionalnij-universitet-oprilyudniv-dani-
shchodo-poshirenosti-koruptsiji-u-stinakh-vishu.html 

Сайт Запорізької 
правди 

19.08.2016 Про оприлюднення 
даних щодо 
боротьби з 
корупцією 

http://zp.depo.ua/ukr/zp/u-zaporizkomu-vishi-rozpovili-shcho-
kozhen-chetvertiy-yogo-19082016174800 

Сайт Депо 

19.08.2016 Про оприлюднення 
даних щодо 
боротьби з 
корупцією  

http://www.mv.org.ua/news/131221-
v_znu_proveli_socopros_o_vzjatkah_kazhdyi_chetvertyi_student_da
val_vzjatku.html 

Сайт Местные 
вести 

19.08.2016 Про оприлюднення 
даних щодо 
боротьби з 
корупцією 
(СТАТИСТИКА) 

http://zabor.zp.ua/www/content/kazhdyi-chetvertyi-student-
zaporozhskogo-natsionalnogo-universiteta-daval-vzyatku-statistika 
 

Забор 

19.08.2016 Николай Фролов 
прокомментировал 
статистику  

http://zabor.zp.ua/www/content/nikolai-frolov-prokommentiroval-
statistiku-po-korruptsii-v-zaporozhskom-natsionalnom-univers 

Забор 

19.08.2016 Про оприлюднення 
даних щодо 
боротьби з 
корупцією 

http://forpost.media/novosti/bolee-20-studentov-znu-schitayut-
svoy-vuz.html 

Форпост 

19.08.2016 Про оприлюднення 
даних щодо 
боротьби з 
корупцією 

http://zp.biz.ua/%D0%BD%D0%B0-
%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5-
%D0%B7%D0%BD%D1%83-
%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%

Новости 
Запорожья (ЗП-
БИЗ) 
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http://www.zp-pravda.info/component/content/article/28-nauka/2023-zaporizkij-natsionalnij-universitet-oprilyudniv-dani-shchodo-poshirenosti-koruptsiji-u-stinakh-vishu.html
http://www.zp-pravda.info/component/content/article/28-nauka/2023-zaporizkij-natsionalnij-universitet-oprilyudniv-dani-shchodo-poshirenosti-koruptsiji-u-stinakh-vishu.html
http://zp.depo.ua/ukr/zp/u-zaporizkomu-vishi-rozpovili-shcho-kozhen-chetvertiy-yogo-19082016174800
http://zp.depo.ua/ukr/zp/u-zaporizkomu-vishi-rozpovili-shcho-kozhen-chetvertiy-yogo-19082016174800
http://www.mv.org.ua/news/131221-v_znu_proveli_socopros_o_vzjatkah_kazhdyi_chetvertyi_student_daval_vzjatku.html
http://www.mv.org.ua/news/131221-v_znu_proveli_socopros_o_vzjatkah_kazhdyi_chetvertyi_student_daval_vzjatku.html
http://www.mv.org.ua/news/131221-v_znu_proveli_socopros_o_vzjatkah_kazhdyi_chetvertyi_student_daval_vzjatku.html
http://zabor.zp.ua/www/content/kazhdyi-chetvertyi-student-zaporozhskogo-natsionalnogo-universiteta-daval-vzyatku-statistika
http://zabor.zp.ua/www/content/kazhdyi-chetvertyi-student-zaporozhskogo-natsionalnogo-universiteta-daval-vzyatku-statistika
http://zabor.zp.ua/www/content/nikolai-frolov-prokommentiroval-statistiku-po-korruptsii-v-zaporozhskom-natsionalnom-univers
http://zabor.zp.ua/www/content/nikolai-frolov-prokommentiroval-statistiku-po-korruptsii-v-zaporozhskom-natsionalnom-univers
http://forpost.media/novosti/bolee-20-studentov-znu-schitayut-svoy-vuz.html
http://forpost.media/novosti/bolee-20-studentov-znu-schitayut-svoy-vuz.html
http://zp.biz.ua/%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%BD%D1%83-%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E/
http://zp.biz.ua/%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%BD%D1%83-%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E/
http://zp.biz.ua/%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%BD%D1%83-%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E/
http://zp.biz.ua/%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%BD%D1%83-%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E/


BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8-
%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%
86%D0%B8%D1%8E/ 
 

19.08.2016 Про оприлюднення 
даних щодо 
боротьби з 
корупцією 

http://www.ipnews.in.ua/news/world/111631-v-znu-26-studentov-
davali-vzyatki 
 

ipnews 

19.08.2016 Про оприлюднення 
даних щодо 
боротьби з 
корупцією 

http://zanoza-news.com/?p=71375 
 

Заноза 

19.08.2016 Про оприлюднення 
даних щодо 
боротьби з 
корупцією 

http://www.061.ua/news/1338721 
 

061 

19.08.2016 Про оприлюднення 
даних щодо 
боротьби з 
корупцією 

http://www.panoptikon.org/articles/84086-chem-berut-vzjatki-
zaporozhskie-prepodavateli-dengi-cvety.html 
 

Паноптикон 

19.08.2016 
 

Про оприлюднення 
даних щодо 
боротьби з 
корупцією 

http://gazeta.zp.ua/news/frolov-dal-kommentarij-po-povodu-
korruptsii-v-znu 
 
 
 

Газета ЗП 

19.08.2016 Про оприлюднення 
даних щодо 
боротьби з 

http://zapor.online/news/8836-na-sayte-znu-opublikovali-
informaciyu-o-tom-kakie-razmery-vzyatok-berut-ego-
prepodavateli.html 

Запоріжжя 
онлайн 

http://zp.biz.ua/%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%BD%D1%83-%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E/
http://zp.biz.ua/%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%BD%D1%83-%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E/
http://zp.biz.ua/%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%BD%D1%83-%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E/
http://www.ipnews.in.ua/news/world/111631-v-znu-26-studentov-davali-vzyatki
http://www.ipnews.in.ua/news/world/111631-v-znu-26-studentov-davali-vzyatki
http://zanoza-news.com/?p=71375
http://www.061.ua/news/1338721
http://www.panoptikon.org/articles/84086-chem-berut-vzjatki-zaporozhskie-prepodavateli-dengi-cvety.html
http://www.panoptikon.org/articles/84086-chem-berut-vzjatki-zaporozhskie-prepodavateli-dengi-cvety.html
http://gazeta.zp.ua/news/frolov-dal-kommentarij-po-povodu-korruptsii-v-znu
http://gazeta.zp.ua/news/frolov-dal-kommentarij-po-povodu-korruptsii-v-znu
http://zapor.online/news/8836-na-sayte-znu-opublikovali-informaciyu-o-tom-kakie-razmery-vzyatok-berut-ego-prepodavateli.html
http://zapor.online/news/8836-na-sayte-znu-opublikovali-informaciyu-o-tom-kakie-razmery-vzyatok-berut-ego-prepodavateli.html
http://zapor.online/news/8836-na-sayte-znu-opublikovali-informaciyu-o-tom-kakie-razmery-vzyatok-berut-ego-prepodavateli.html


корупцією  
19.08.2016 Завершилися 

дослідження 
середньовічного 
загону археологічної 
експедиції ЗНУ 

http://www.zp-pravda.info/component/content/article/28-
nauka/2011-zavershilisya-doslidzhennya-serednovichnogo-zagonu-
arkheologichnoji-ekspeditsiji-znu.html 
 

Запорізька 
правда 

22.08.2016 Про оприлюднення 
даних щодо 
боротьби з 
корупцією 

http://www.vv.com.ua/v-zaporozhskom-nacionalnom-universitete-
obnarodovali-dannye-o-korrupcii-i-vzjatkah 
 

Вся власть 

22.08.2016 Про оприлюднення 
даних щодо 
боротьби з 
корупцією 

https://stopcor.org/u-zaporizkomu-natsionalnomu-universiteti-
oprilyudnili-dani-pro-riven-koruptsiyi-rozmiri-podyaki-vikladacham/ 
 

Стопкор 

22.08.2016 Про оприлюднення 
даних щодо 
боротьби з 
корупцією 

http://regionnews.net/ua/19/08/2016/23:03:54 
 

Регіональні 
новини України 

22.08.2016 Про оприлюднення 
даних щодо 
боротьби з 
корупцією 

http://1news.zp.ua/v-zaporozhe-studentyi-rasskazali-o-korruptsii-i-
razmerah-vzyatok-prepodavatelyam-v-ih-vuze/ 
 

Первый 
Запорожский 

22.08.2016 Про оприлюднення 
даних щодо 
боротьби з 
корупцією 

http://antikor.zp.ua/main-news/2016/08/22/7052-
%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%8
1%D0%BA%D0%B8%D0%B9-
%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%
BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-
%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%

Стопкор 

http://www.zp-pravda.info/component/content/article/28-nauka/2011-zavershilisya-doslidzhennya-serednovichnogo-zagonu-arkheologichnoji-ekspeditsiji-znu.html
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http://www.zp-pravda.info/component/content/article/28-nauka/2011-zavershilisya-doslidzhennya-serednovichnogo-zagonu-arkheologichnoji-ekspeditsiji-znu.html
http://www.zp-pravda.info/component/content/article/28-nauka/2011-zavershilisya-doslidzhennya-serednovichnogo-zagonu-arkheologichnoji-ekspeditsiji-znu.html
http://www.zp-pravda.info/component/content/article/28-nauka/2011-zavershilisya-doslidzhennya-serednovichnogo-zagonu-arkheologichnoji-ekspeditsiji-znu.html
http://www.zp-pravda.info/component/content/article/28-nauka/2011-zavershilisya-doslidzhennya-serednovichnogo-zagonu-arkheologichnoji-ekspeditsiji-znu.html
http://www.zp-pravda.info/component/content/article/28-nauka/2011-zavershilisya-doslidzhennya-serednovichnogo-zagonu-arkheologichnoji-ekspeditsiji-znu.html
http://www.zp-pravda.info/component/content/article/28-nauka/2011-zavershilisya-doslidzhennya-serednovichnogo-zagonu-arkheologichnoji-ekspeditsiji-znu.html
http://www.vv.com.ua/v-zaporozhskom-nacionalnom-universitete-obnarodovali-dannye-o-korrupcii-i-vzjatkah
http://www.vv.com.ua/v-zaporozhskom-nacionalnom-universitete-obnarodovali-dannye-o-korrupcii-i-vzjatkah
https://stopcor.org/u-zaporizkomu-natsionalnomu-universiteti-oprilyudnili-dani-pro-riven-koruptsiyi-rozmiri-podyaki-vikladacham/
https://stopcor.org/u-zaporizkomu-natsionalnomu-universiteti-oprilyudnili-dani-pro-riven-koruptsiyi-rozmiri-podyaki-vikladacham/
http://regionnews.net/ua/19/08/2016/23:03:54
http://1news.zp.ua/v-zaporozhe-studentyi-rasskazali-o-korruptsii-i-razmerah-vzyatok-prepodavatelyam-v-ih-vuze/
http://1news.zp.ua/v-zaporozhe-studentyi-rasskazali-o-korruptsii-i-razmerah-vzyatok-prepodavatelyam-v-ih-vuze/
http://antikor.zp.ua/main-news/2016/08/22/7052-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5/
http://antikor.zp.ua/main-news/2016/08/22/7052-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5/
http://antikor.zp.ua/main-news/2016/08/22/7052-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5/
http://antikor.zp.ua/main-news/2016/08/22/7052-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5/
http://antikor.zp.ua/main-news/2016/08/22/7052-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5/
http://antikor.zp.ua/main-news/2016/08/22/7052-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5/


B8%D1%82%D0%B5/ 
23.08.2016 Про оприлюднення 

даних щодо 
боротьби з 
корупцією 

http://pedpresa.ua/166382-znu-oprylyudnyv-dani-shhodo-
poshyrenosti-koruptsiyi-u-stinah-vnz.html 

Педпреса 

23.08.2016 Вручення нагороди 
В.М.Манакіну, 
декану журфака 

http://www.mig.com.ua/zaporozhe/item/19609-zaporozhtsev-
otzasluzhili-po-sluchayu-dnya-nezavisimosti 

МИГ 
 

24.08.2016 Нагороди 
представникам ЗНУ 
під час урочистої 
ходи 

http://iz.com.ua/zaporoje/105210-zaporozhcam-torzhestvenno-
vruchili-gosudarstvennye-nagrady.html 
 

Сайт Індустріалки 

24.08.2016 У Запоріжжі 
привітали 
спортсменів-
ровесників України 

http://zasport.zp.ua/2016/08/24/v-zaporozhe-pozdravili-
sportsmenov-rovesnikov-nezavisimosti-ukrainy/ 
 

ЗП спорт 

24.08.2016 Про оприлюднення 
даних щодо 
боротьби з 
корупцією 

http://qha.com.ua/ru/obschestvo/studenti-znu-pokupayut-otsenki-
za-bileti-na-kontsert/164612/ 
 

Агенство 
«Крымские 
новости» 

25.08.2016 «В Запорожской 
области лидером по 
количеству 
абитуриентов стал 
ЗНУ» 

http://www.panoptikon.org/articles/84250-v-zaporozhskojj-oblasti-
liderom-po-kolichestvu-abiturientov.html 
 

Паноптикон 

25.08.2016 ЗНУ похвалився 
найбільшою 
кількістю 

http://zp.depo.ua/ukr/zp/znu-pohvalivsya-naybilshoyu-kilkistyu-
pershokursnikiv-v-oblasti-25082016094800 
 

Депо 

http://antikor.zp.ua/main-news/2016/08/22/7052-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5/
http://pedpresa.ua/166382-znu-oprylyudnyv-dani-shhodo-poshyrenosti-koruptsiyi-u-stinah-vnz.html
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http://iz.com.ua/zaporoje/105210-zaporozhcam-torzhestvenno-vruchili-gosudarstvennye-nagrady.html
http://zasport.zp.ua/2016/08/24/v-zaporozhe-pozdravili-sportsmenov-rovesnikov-nezavisimosti-ukrainy/
http://zasport.zp.ua/2016/08/24/v-zaporozhe-pozdravili-sportsmenov-rovesnikov-nezavisimosti-ukrainy/
http://qha.com.ua/ru/obschestvo/studenti-znu-pokupayut-otsenki-za-bileti-na-kontsert/164612/
http://qha.com.ua/ru/obschestvo/studenti-znu-pokupayut-otsenki-za-bileti-na-kontsert/164612/
http://www.panoptikon.org/articles/84250-v-zaporozhskojj-oblasti-liderom-po-kolichestvu-abiturientov.html
http://www.panoptikon.org/articles/84250-v-zaporozhskojj-oblasti-liderom-po-kolichestvu-abiturientov.html
http://zp.depo.ua/ukr/zp/znu-pohvalivsya-naybilshoyu-kilkistyu-pershokursnikiv-v-oblasti-25082016094800
http://zp.depo.ua/ukr/zp/znu-pohvalivsya-naybilshoyu-kilkistyu-pershokursnikiv-v-oblasti-25082016094800


першокурсників в 
області 

25.08.2016 ЗНУ став лідером із 
кількості абітурієнтів 
в області 

http://zabor.zp.ua/www/content/zapor%D1%96zkii-
nats%D1%96onalnii-un%D1%96versitet-stav-pershim-u-
oblast%D1%96-za-k%D1%96lk%D1%96styu-vstupnik%D1%96v 

Забор 

26.08.2016 До ЗНУ завітає 
перша леді 

http://z-city.com.ua/%D0%92-
%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%8
C%D0%B5-
%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82-
%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F-
%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8-26.08.2016 

Субота плюс 

26.08.2016 До ЗНУ завітає 
перша леді 

http://news.mspravka.info/news/141224 Наш город 

26.08.2016 До ЗНУ завітає 
перша леді 

http://mtmnews.tv/2016/08/26/v-zaporozhe-priedet-supruga-
prezidenta/ 

Сайт МТМ 

26.08.2016 До ЗНУ завітає 
перша леді 

http://zabor.zp.ua/www/content/v-zaporozhe-marina-poroshenko-
posetit-znu 

Забор 

26.08.2016 До ЗНУ завітає 
перша леді 

http://tv5.zp.ua/ru/news/list/v-zaporozhje-edet-pervaya-ledi Сайт ТВ 5 

26.08.2016 До ЗНУ завітає 
перша леді 

http://reporter-ua.com/2016/08/26/298593_stala-izvestna-cel-
vizita-mariny-poroshenko-v-zaporozhe 

Репортер 

26.08.2016 До ЗНУ завітає 
перша леді 

http://www.panoptikon.org/articles/84323-zaporozhe-posetit-
supruga-prezidenta-ukrainy.html 

Паноптикон 

26.08.2016 До ЗНУ завітає 
перша леді 

http://timenews.in.ua/277486/zaporozh-e-posetit-marina-
poroshenko 

Время новостей 

26.08.2016 До ЗНУ завітає 
перша леді 

http://zanoza-news.com/?p=71626 Заноза 

26.08.2016 До ЗНУ завітає http://www.hromadske-zp.tv/zavtra-do-zaporizhzhya-pribude- Громадське ТБ 

http://zabor.zp.ua/www/content/zapor%D1%96zkii-nats%D1%96onalnii-un%D1%96versitet-stav-pershim-u-oblast%D1%96-za-k%D1%96lk%D1%96styu-vstupnik%D1%96v
http://zabor.zp.ua/www/content/zapor%D1%96zkii-nats%D1%96onalnii-un%D1%96versitet-stav-pershim-u-oblast%D1%96-za-k%D1%96lk%D1%96styu-vstupnik%D1%96v
http://zabor.zp.ua/www/content/zapor%D1%96zkii-nats%D1%96onalnii-un%D1%96versitet-stav-pershim-u-oblast%D1%96-za-k%D1%96lk%D1%96styu-vstupnik%D1%96v
http://z-city.com.ua/%D0%92-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%8C%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8-26.08.2016
http://z-city.com.ua/%D0%92-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%8C%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8-26.08.2016
http://z-city.com.ua/%D0%92-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%8C%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8-26.08.2016
http://z-city.com.ua/%D0%92-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%8C%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8-26.08.2016
http://z-city.com.ua/%D0%92-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%8C%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8-26.08.2016
http://z-city.com.ua/%D0%92-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%8C%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8-26.08.2016
http://news.mspravka.info/news/141224
http://mtmnews.tv/2016/08/26/v-zaporozhe-priedet-supruga-prezidenta/
http://mtmnews.tv/2016/08/26/v-zaporozhe-priedet-supruga-prezidenta/
http://zabor.zp.ua/www/content/v-zaporozhe-marina-poroshenko-posetit-znu
http://zabor.zp.ua/www/content/v-zaporozhe-marina-poroshenko-posetit-znu
http://tv5.zp.ua/ru/news/list/v-zaporozhje-edet-pervaya-ledi
http://reporter-ua.com/2016/08/26/298593_stala-izvestna-cel-vizita-mariny-poroshenko-v-zaporozhe
http://reporter-ua.com/2016/08/26/298593_stala-izvestna-cel-vizita-mariny-poroshenko-v-zaporozhe
http://www.panoptikon.org/articles/84323-zaporozhe-posetit-supruga-prezidenta-ukrainy.html
http://www.panoptikon.org/articles/84323-zaporozhe-posetit-supruga-prezidenta-ukrainy.html
http://timenews.in.ua/277486/zaporozh-e-posetit-marina-poroshenko
http://timenews.in.ua/277486/zaporozh-e-posetit-marina-poroshenko
http://zanoza-news.com/?p=71626
http://www.hromadske-zp.tv/zavtra-do-zaporizhzhya-pribude-persha-ledi/


перша леді persha-ledi/ 
26.08.2016 До ЗНУ завітає 

перша леді 
http://www.061.ua/news/1345623 
 

061 

26.08.2016 Тестування 
поліцейських в ЗНУ 
(ректор вишу – 
Микола Фролов) 

http://vmestezp.org/novosti/zaporozhe/15717-testirovat-
policeyskih-budut-v-odnom-iz-zaporozhskih-vuzov.html 

Вместе 

26.08.2016 Вручення нагороди 
В.М.Манакіну, 
декану журфака 

http://porogy.zp.ua/2016/08/volodymyru-manakinu-prysvoyene-
zvannya-zasluzhenyj-pratsivnyk-osvity-ukrayiny/ 
 

Пороги 

26.08.2016 ЗНУ: Найбільше 
абітурієнтів хочуть 
бути 
міжнародниками та 
психологами  

http://www.golos.com.ua/news/38339  Голос України 

27.08.2016 Візит Марини 

Порошенко 

http://iz.com.ua/zaporoje/105395-marina-poroshenko-priznalas-v-
zaporozhe-chto-zhdet-poyavleniya-eynshteynov-i-bethovenov.html 

Сайт газети 
«Индустриальное 
Запорожье» 

27.08.2016 Візит Марини 

Порошенко 

http://www.061.ua/news/1346992 Сайт 061 

27.08.2016 Візит Марини 

Порошенко 

http://ria-
m.tv/news/69243/kak_v_zaporoje_poroshenko_vstrechali_fotorepor
taj.html 

Мелитопольские 
вести 

27.08.2016 Візит Марини 

Порошенко 

http://forpost.media/novosti/zhena-prezidenta-priedet-v-zaporozhe-
e.html 

Форпост 

27.08.2016 Візит Марини https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/8365934864750 Фейсбук-сторінка 

http://www.hromadske-zp.tv/zavtra-do-zaporizhzhya-pribude-persha-ledi/
http://www.061.ua/news/1345623
http://vmestezp.org/novosti/zaporozhe/15717-testirovat-policeyskih-budut-v-odnom-iz-zaporozhskih-vuzov.html
http://vmestezp.org/novosti/zaporozhe/15717-testirovat-policeyskih-budut-v-odnom-iz-zaporozhskih-vuzov.html
http://porogy.zp.ua/2016/08/volodymyru-manakinu-prysvoyene-zvannya-zasluzhenyj-pratsivnyk-osvity-ukrayiny/
http://porogy.zp.ua/2016/08/volodymyru-manakinu-prysvoyene-zvannya-zasluzhenyj-pratsivnyk-osvity-ukrayiny/
http://www.golos.com.ua/news/38339


Порошенко 45 Президента 
147 поширень та 
2 700 вподобань 

28.08.2016 Візит Марини 

Порошенко 

http://zanoza-news.com/?p=71690 
 

Заноза 

29.08.2016 Візит Марини 

Порошенко 

http://zabor.zp.ua/www/content/vizit-pervoi-ledi-v-zaporozhe-
pokazukha-trening-v-znu-i-soldatskii-prival 
 

Забор 

29.08.2016 Переатестація 

поліції в ЗНУ 

http://reporter-ua.com/2016/08/29/298776_v-zaporozhskoy-oblasti-
attestuyut-okolo-3-tys-policeyskih 
 

Репортер 

29.08.2016 Переатестація 

поліції в ЗНУ 

http://forpost.media/novosti/v-zaporozhe-startovala-
pereattestac.html 

Форпост 

29.08.2016 Переатестація 

поліції в ЗНУ 

http://zanoza-news.com/?p=71756 Заноза 

29.08.2016 Візит Марини 

Порошенко 

http://www.mig.com.ua/zaporozhe/item/19768-v-zaporozhe-zhena-
prezidenta-otsenivala-kak-v-oblasti-vnedryaetsya-inklyuzivnoe-
obrazovanie 
 

Сайт газети 
«МИГ» 

29.08.2016 Візит Марини 

Порошенко 

http://pedpresa.ua/166759-mozhlyvo-same-ukrayinski-shkoly-
vidkryyut-svitovi-novyh-dzhobsiv-ejnshtejniv-chy-bethoveniv-
maryna-poroshenko.html 
 

Педпреса 

29.08.2016 Візит Марини http://porogy.zp.ua/2016/08/supruga-prezydenta-obsudyla-s-
zaporozhskymy-pedagogamy-perspektyvy-vnedrenyya-

Пороги 



Порошенко ynklyuzyvnogo-obrazovanyya/ 

31.08.2016 Ремонти в 

студмістечку 

http://porogy.zp.ua/2016/08/u-znu-modernizuvaly-studmistechko-
top-8-zmin/ 

Пороги 

31.08.2016 Візит Марини 

Порошенко 

http://osvita.zoda.gov.ua/news/1683-
%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%88%d0%b0-
%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d1%96-
%d0%be%d0%b1%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b
8%d0%bb%d0%b0-
%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82
%d0%b8%d0%b2%d0%b8-%d1%96%d0%bd.html 

Сайт 
Департаменту 
освіти ЗОДА 

 

 

Телебачення – 11 сюжетів 

02.08.2016 Озерова озвучує 

цифру, що ЗНУ не 

додали 41% 

бюджетних місць 

https://www.youtube.com/watch?v=1n_Zyw5zpic 

 

ТВ-5 

02.08.2016 Вступна кампанія в 

ЗНУ 

https://www.youtube.com/watch?v=46WRwBSPIjI 

 

МТМ 

03.08.2016 Вступна кампанія https://www.youtube.com/watch?v=lN6WLvU4K_s Алекс 

07.08.2016 Коментар С.Ляха в 

програмі "Козацька 

звитяга" 

Відео недоступне онлайн ЗОДТРК 

https://www.youtube.com/watch?v=1n_Zyw5zpic
https://www.youtube.com/watch?v=46WRwBSPIjI
https://www.youtube.com/watch?v=lN6WLvU4K_s


16.08.2016 Освітяни ЗНУ 

долучилися до 

обговорення теми 

сепаратизму серед 

вчителів (Турченко, 

Стадніченко, Гугнін) 

https://www.youtube.com/watch?v=Xvd2ZTmh-KA#t=325 

 

Випуск 

«Телекурєр»  

ЗОДТРК 

17.08.2016 Конференція  

медіацентру 

https://www.facebook.com/zpmedia/videos/1251498854880731/ 

 

Повне відео 

конференції на 

сторінці Ф 

Медіацентру 

18.08.2016 Участь ректора ЗНУ 

Миколи Фролова в 

засіданні комісії в 

облраді 

https://www.youtube.com/watch?v=_4rwNwaDzuc 

 

ТРК Алекс. 

Випуск новин 

25.08.2016 Журналіст 
телеканалу взяв 
коментар у Антона 
Назаренка про 
студентський форум 

 МТМ 

29.08.2016 Візит Марини 
Порошенко 

https://www.youtube.com/watch?v=efEsk7TwdkI  ЗОДТРК (6:55) 

29.08.2016 Візит Марини 
Порошенко 

https://www.youtube.com/watch?v=-TcBN-cmSLU МТМ 

30.08.2016 Прямий ефір про 
підготовку до 
навчального року 

 ЗОДТРК 

https://www.youtube.com/watch?v=Xvd2ZTmh-KA#t=325
https://www.facebook.com/zpmedia/videos/1251498854880731/
https://www.youtube.com/watch?v=_4rwNwaDzuc


 

Преса – 24 публікації 

04.08.2016 «Смех продлевает жизнь»– Інтерв’ю з 

капітаном команди зі стенд-апу «Brown 

sugar» Владиславом Воротковим – 

випускником ЗНУ. 

Верже (газета) 

 

4 серпня, 2016 р., 

- № 31 (1198) 

 

04.08.2016 «Самая обаятельная и привлекательная»  

Інформація про студентку ЗНУ Анастасію 

Гринь, яка братиме участь у конкурсі краси 

«Міс Україна-2016». 

«Горожанин-Информ» (газета) 4 серпня, 2016 р., 

- № 26 (376) 

04.08.2016 «Образование с «душком» сепаратизма» -

– У матеріалі йдеться про те що, один із 

викладачів ЗНУ відправила тези доповіді 

на участь у Кримській конференції 

«Верже» (газета) 4 серпня, 2016 р., 

- № 31 (1198) 

 

04.08.2016 «Наши в Рио», - Перелік спортсменів, які 

поїхали до Ріо-де-Жанейро на Олімпійські 

ігри-2016, серед який і студенти та 

випускники ЗНУ. 

«Запорозька Січ» (газета) 4 серпня, 2016 р. 

04.08.2016 «Правознавство» та «Соціальна робота» - 

найпопулярніші спеціальності абітурієнтів 

Економіко-правничого коледжу» 

«Запорозька Січ» 2 серпня, 2016 р. 

 

04.08.2016 «1 серпня абітурієнти дізналися, хто 

вступив на бюджет». Фото із зображенням 

ЗНУ. 

«Запорозька Січ» 2 серпня, 2016 р. 

 



 

11.08.2016 «У большинства запорожских олимпийцев 
старты еще впереди». Матеріал про 
олімпійців, серед яких і студенти ЗНУ. 

«Индустриальное Запорожье» 11 серпня, № 32 

11.08.2016 «Запорожский национальный технический 
університет – лучший ВУЗ региона». ЗНУ – 
на 2 місці.  

«Суббота плюс» 11 серпня, № 32 

11.08.2016 «У педагогов – скандал за скандалом». 
Матеріал, в якому згадується про 
конференцію у Криму, куди викладачі ЗНУ 
відправляли тези доповідей. 

«Миг» 11 серпня, № 32 

11.08.2016 «Надихають». Матеріал про Анастасію 
Гринь – студентку ЗНУ, яка 
представлятиме Запорізьку область на 
конкурсі краси «Міс Україна» 

«Запорізька правда» 11 серпня, № 31 

11.08.2016 «Нас не доженуть! Або Чому наші 
бюджетні місця побігли… за чужими 
абітурієнтами». Про ЗНУ згадується у 
контексті рейтингу українських вишів. ЗНУ 
на 81 місці. 

«Запорізька правда» 11 серпня, № 31 

11.08.2016 «Наші – у фіналі». Матеріал про 
Олімпійські ігри, де згадується студент ЗНУ 
– Олександр Надтока. 

«Запорізька правда» 11 серпня, № 31 

11.08.2016 «Рейтинг вузов региона». ЗНУ – на 2 місці 
в області та 81 в Україні. 

«Горожанини-Информ» 11 серпня, № 27 

11.08.2016 «Олександр Надтока – у фіналі Олімпіади» «Запорозька Січ» 9 серпня, № 144 



11.08.2016 «Запорожцы стартовали на Олимпийских 
играх - 2016». У  матеріалі згадується про 
Олександра Надтоку. 

«Верже» 11 серпня, № 31 

18.08.2016 «Пять запорожских ВУЗов получат от 

государства болем трех миллионов 

гривен». У тому числі й ЗНУ. На фото до 

матеріалу – 2 корпус ЗНУ. 

«Суббота плюс» 18 серпня, №33 

18.08.2016 Привітання ректора ЗНУ Миколи Фролова 

із 25-річчям Незалежності України 

«Горожанин-Информ» 18 серпня, № 28 

(378) 

18.08.2016 «Песне «Вставай, Україно!» - 25 років». У 

матеріалі згадуються викладачі ЗНУ – 

Ольга Стадніченко та Федір Турченко 

«Миг» 18 серпня, № 33 

18.08.2016 «У боротьбу вступили легкоатлети». У 

матеріалі йдеться про студентів ЗНУ – 

Олександра Надтоку та Сергія Фролова, а 

також про наших випускниць – Олесю 

Повх та Марію Ремень, які виступають на 

Олімпійських іграх-2016. 

«Запорозька Січ» 18 серпня, № 148 

25.08.2016 «За значительный личный вклад». 
Манакіну В. М. вручили нагороду 
«Заслужений працівник освіти України». 

Панорама 25 серпня, №34 

25.08.2016 «Запоріжці – серед відзначених до 25-
ряччя Незалежності України». Манакіну В. 
М. вручили нагороду «Заслужений 
працівник освіти України» 

Суббота плюс 25 серпня, №34 



25.08.2016 «Поздравляем с наградами и званиями!». 
Манакіну В. М. вручили нагороду 
«Заслужений працівник освіти України» 

МИГ 25 серпня, №34 

25.08.2016 Рубрика «Ровесники независимости». 
Двоє дівчат навчались в ЗНУ – Олександра 
Стремідло та Єлизавета Тетерина. 

МИГ 25 серпня, №34 

30.08.2016 Візит Марини Порошенко до ЗНУ Запорозька Січ   

 


