
МОНІТОРИНГ ЗМІ  
Грудень 2016 року 
 
Інтернет  -  33 посилання, із них на сайт Департаменту ЗОДА – 2 , сайт «Педпреса» - 5  
01.12.2016 В Запорожье пройдет вечер 

памяти Марины Брацыло 
http://mria.zp.ua/obshhestvo/v-zaporozhe-proydet-
vecher-pamyati-mari.html 

«Мрія» 

 Запорожский университет 
набирает женскую футбольную 
команду 

https://timenews.in.ua/300716/zaporozhskij-
universitet-nabiraet-zhenskuyu-futbol-nuyu-komandu 
 

«Время новостей» 

03.12.2016 Луцькі волейболістки здобули 
дві перемоги в Запоріжжі 

http://www.volynpost.com/news/79630-lucki-
volejbolistky-zdobuly-dvi-peremogy-v-zaporizhzhi 

«Волинь-Пост» 

 В Запорожье прошла 
конференция «Европейский 
Союз. Современное состояние: 
плюсы и минусы» 
 

http://verge.zp.ua/2016/12/%d0%b2-
%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%be%d0
%b6%d1%8c%d0%b5-
%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%88%d0%bb%d0%b0-
%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0
%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f-
%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf/ 

«Верже» 

05.12.2016 Запорожцам представили 
плюсы и минусы ЕС  

http://www.mig.com.ua/zaporozhe/item/22710-
zaporozhtsam-predstavili-plyusy-i-minusy-es 

«МИГ» 

 Наталья Выговская: интервью http://www.061.ua/news/1454239 
 

«061» 

 Запорожский тяжелоатлет стал 
чемпионом Европы 

http://iz.com.ua/zaporoje/111538-zaporozhskiy-
tyazheloatlet-stal-chempionom-evropy.html 

«Индустриальное 
Запорожье» 

06.12.2016 Науково-практична 
конференція з природничих 

http://www.zp-pravda.info/suspilstvo/podiji/3001-
naukovo-praktichna-konferentsiya-z-prirodnichikh-

«Запорізька 

правда» 
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наук зібрала на біологічному 
факультеті ЗНУ молодих 
науковців  

nauk-zibrala-na-biologichnomu-fakulteti-znu-molodikh-
naukovtsiv.html 
 

  Науково-практична 
конференція з природничих 
наук зібрала на біологічному 
факультеті ЗНУ молодих 
науковців 
 

http://osvita.zoda.gov.ua/news/2672-
%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2%d
0%be-
%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1
%87%d0%bd%d0%b0-
%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0
%b5%d0%bd%d1%86%d1%96%d1%8f-%d0%b7-
%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%80.html  

Департамент 

ЗОДА 

07.12.2016 
 
 
 
 
 
 
 

Близько півтисячі запорізьких 
старшокласників взяли участь 
в обласному етапі Малої 
академії наук 

http://osvita.zoda.gov.ua/news/2730-

%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d1%8c%d0%ba%d0

%be-

%d0%bf%d1%96%d0%b2%d1%82%d0%b8%d1%81%d1

%8f%d1%87%d1%96-

%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%96%d0

%b7%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d1%85-

%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%88.html 

Департамент 

ЗОДА 

08.12.2016 Близько півтисячі запорізьких 
старшокласників взяли участь 
в обласному етапі Малої 
академії наук 

http://pedpresa.ua/174564-blyzko-pivtysyachi-
zaporizkyh-starshoklasnykiv-vzyaly-uchast-v-
oblasnomu-etapi-maloyi-akademiyi-nauk.html 
 

Педпреса 

 Еще одна запорожская 
спортсменка стала чемпионкой 

http://iz.com.ua/zaporoje/111750-esche-odna-
zaporozhskaya-sportsmenka-stala-chempionkoy-evropy-

«Индустриальное 
Запорожье» 
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Европы по тяжелой атлетике po-tyazheloy-atletike.html 
10.12.2016 Посол Франції вручила орден 

декану ФІФ 
http://www.zp-pravda.info/suspilstvo/podiji/3041-
posol-frantsiji-v-ukrajini-izabel-dyumon-vruchila-orden-
akademichnikh-palm-dekanu-fakultetu-inozemnoji-
filologiji-znu-galini-moroshkinij.html 

«Запорізька 
правда» 

11.12.2016 Перемоги студентів-
важкоатлетів, що навчаються у 
ЗНУ 

http://zp.depo.ua/ukr/zp/top-10-sportivnih-podiy-yak-
vazhkoatleti-evromedalnu-slavu-11122016164900 
 

Депо-портал 

12.12.2016 Перемоги студентів-
важкоатлетів, що навчаються у 
ЗНУ 

http://iz.com.ua/zaporoje/111915-zaporozhskie-
tyazheloatlety-prinesli-ukraine-9-medaley-chempionata-
evropy.html 

«Индустриальное 
Запорожье» 

 У ЗНУ пройшов Кубок Толока з 
міні-футболу 

http://www.zp-pravda.info/sport/30-futbol/3052-
kubok-im-v-toloka-z-mini-futbolu-sered-studentiv-
znajshov-volodarya.html 

«Запорізька 
правда» 

 Посол Франції вручила орден 
декану ФІФ 

http://pedpresa.ua/174890-posol-frantsiyi-v-ukrayini-
vruchyla-orden-akademichnyh-palm-dekanu-fakultetu-
inozemnoyi-filologiyi-znu.html 

Педпреса 

13.12.2016 Заходи в ЗНУ: 16 днів проти 
насильства 

http://pedpresa.ua/174986-16-dniv-protydiyi-
gendernomu-nasylstvu-v-ukrayini-predstavnyky-oon-
zustrilysya-zi-studentamy.html 

Педпреса 

14.12.2016 Участь студентів ЗНУ у 
засідання Апеляційного суду 

http://zp.depo.ua/ukr/zp/zaporizki-studenti-primiryali-
suddivski-mantiyi-14122016093600 

Депо-портал 

 Один день у професії – проект 
ЗНУ для абітурієнтів 

http://pedpresa.ua/175055-odyn-den-u-profesiyi-
provely-dlya-abituriyentiv-u-zaporizkomu-
natsionalnomu-universyteti.html 

Педпреса 

 Участь студентів ЗНУ у http://iz.com.ua/zaporoje/112061-v-apellyacionnom- «Индустриальное 
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засідання Апеляційного суду 
 

sude-zaporozhskoy-oblasti-proshel-neobychnyy-
sudebnyy-process.html 

Запорожье» 

 Спортсмени ЗНУ беруть участь 
у Чемпіонаті міста з баскетболу 

http://timez.com.ua/061-sport-news/v-zaporozhe-
proshel-chempionat-goroda-po-basketbolu-foto.html 

Время Z 

15.12.2016 645 студентів-мешканців 
гуртожитків ЗНУ оформили 
субсидії  

http://pedpresa.ua/175187-645-studentiv-znu-
meshkantsiv-gurtozhytkiv-oformyly-subsydiyi.html 
 

Педпреса 

 Найкращі юні правознавці 
навчаються в Економіко-
правничому коледжі ЗНУ 

http://www.zp-pravda.info/suspilstvo/podiji/3089-
najkrashchi-yuni-pravoznavtsi-zaporizkoji-oblasti-
navchayutsya-v-ekonomiko-pravnichomu-koledzhi-
znu.html 

«Запорізька 
правда» 

16.12.2016 Згадка про проректора ЗНУ та 
ректора ЗНУ Миколу Фролова в  

http://1news.zp.ua/chinovniki-iz-zaporozhskoy-oga-
reshili-suditcya-s-oblastnyim-sovetom/ 
 

Перший 
Запорізький 

20.12.2016 Запорожские филологи стали 
«помощниками» святого 
Николая 

http://golos.zp.ua/obshhestvo/50947/zaporozhskie-
filologi-stali-pomoshhnikami-svjatogo-nikolajafoto 

«Голос» 

 В Запорожье укладывают 
тротуарную плитку возле ЗНУ 

http://www.061.ua/news/1484841 
 

«061» 

21.12.2016 В Запорожье отметили 
Международный день 
арабского языка 

https://timenews.in.ua/304513/v-zaporozh-e-otmetili-
mezhdunarodny-j-den-arabskogo-yazy-ka 
 

«Время новостей» 

23.12.2016 Запорожцев приглашают на 
встречу с Тимом Бёртоном 

http://mria.zp.ua/obshhestvo/zaporozhe/zaporozhcev-
priglashayut-na-vstrechu-s-ti.html 

«Мрія» 

24.12.2016 У ЗНУ нагородили переможців 
конкурсу молодіжних проектів 

http://www.zp-pravda.info/suspilstvo/podiji/3165-u-
znu-nagorodili-peremozhtsiv-konkursu-molodizhnikh-

«Запорізька 
правда» 
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 proektivu-znu-nagorodili-peremozhtsiv-konkursu-
molodizhnikh-proektiv.html 

26.12.2016 В Запорожье ушел из жизни 
философ и романтик Владимир 
Кириченко  

http://www.mig.com.ua/zaporozhe/item/23385-v-
zaporozhe-ushel-iz-zhizni-filosof-i-romantik-vladimir-
kirichenko 

«МИГ» 

27.12.2016 Зіграно матчі СБЛУ в Запоріжжі http://news.ukrbasket.net/news/16501/ «Новини 
баскетболу» 

 В ЗНУ приглашают посетить 
обсерваторию 

http://www.mig.com.ua/zaporozhe/item/23432-v-znu-
priglashayut-posetit-observatoriyu 

«МИГ» 

 
 
ТБ -  7 сюжетів 

01.12.2016 «Если студент осознано 
выбирает себе рабочее место с 
3-4 курса и продолжает 
обучение в университете, в 
этом заложен только большой 
плюс», - ректор ЗНУ 

http://tv5.zp.ua/ru/news/list/esli-student-osoznano-
vibiraet-sebe-rabochee-mesto-s-3-4-kursa-i-
prodolzhaet-obuchenie-v-universitete-v-etom-zalozhen-
toljko-boljshoj-plyus-rektor-znu 

«ТВ-5» 

05.12.2016 В Запорожской областной 
научной библиотеке состоялся 
вечер памяти талантливой 
украинской поэтессы 

http://alextv.zp.ua/index.php?newsid=98070 
 

«Алекс» 

07.12.2016 Візит посла Франції до ЗНУ http://alextv.zp.ua/news/inform/98496-vpervye-v-
zaporozhe-pervaya-zhenshhina-posol-francii-v-ukraine-
izabel-dyumon.html 

«Z», «Алекс», 
ЗОДТРК 
«Запоріжжя» 
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13.12.2016 Телекур'єр від 13.12.16 (19:00) 
на 5 хвилині випуску сюжет 

http://zodtrk.zp.ua/ 
 

ЗОДТРК 
«Запоріжжя» 

15.12.2016 Орбіта ЗТМК ЗНУ в програмі 
«Ранок. Позитив» 

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

ЗОДТРК 
«Запоріжжя» 

 Студенти про Лайфхак ЗНУ https://www.youtube.com/watch?v=W0qIhhs6mu0 
 

ЗОДТРК 
«Запоріжжя» 

23.12.2016 Волейбольна команда ЗНУ https://www.youtube.com/watch?v=cyEFGA4v2eU «ТВ-5» 

 
 
Преса - 52 публікації, з них в «Освіті України» - 3 

01.12.2016 «Запорозька  Січ» – №220-222 

(6178-6180) – с.1 (продовження 

на с.5) 

«Стать городом для всех (Запорожье глазами людей с ограниченными 

возмодностями)» (згадка про випускника ЗНУ Петра Семенякіна, який 

хворий на ДЦП) 

 «Запорозька  Січ» – №220-222 

(6178-6180) – с.3 

«Запоріжсталівці вшанували пам'ять жертв Голодомору та політичних 

репресій» (коментар завідувача кафедри історії України Федора Турченка) 

 «Запорозька  Січ» – №220-222 
(6178-6180) – с.12 

«КВН-щики устроли на сцене свадьбу» (про перемогу команди КВК 
«Каліфорнія», серед учасників якої – студенти і випускники ЗНУ) 

 
 
 

«Запорозька  Січ» – №220-222 

(6178-6180) – с.22 

У рубриці «Волейбол» «В гости к одному из лидеров» (про команду 

‘’Орбіта-ЗТМК-ЗНУ‘’) 

 «Запорізька правда» - №47 
(23731) –– с.23 

«Поет-лірик, письменник-сатирик, а найперше – громадянин!» (про 

вшанування пам’яті запорізького письменника Геннадія Літневського на 

філологічному факультеті ЗНУ) 

 «Запорізька правда» - №47 «’’Орбіта’’ двічі поступилася у Тернополі» (про команду «Орбіта-ЗТМК-

http://zodtrk.zp.ua/
https://www.youtube.com/watch?v=owMH_oCeuIo
https://www.youtube.com/watch?v=W0qIhhs6mu0
https://www.youtube.com/watch?v=cyEFGA4v2eU


(23731) –– с.30 ЗНУ») 

 «МИГ» – №48 (7097) – с.19, 
продовження на с.21 

«КВНщики слетали в космос и попарились в баньке» (про перемогу 
команди КВК «Каліфорнія», серед учасників якої – студенти і випускники 
ЗНУ)  

 «МИГ» – №48 (7097) – с.35 «Из Тернополя с пустыми руками» (про команду «Орбіта-ЗТМК-ЗНУ») 

 «МИГ» – №48 (7097) – с.39 «’’Нобели’’ в гостях у студентов» (про презентацію творчості Боба Ділана 

на факультеті іноземної філології ЗНУ, згадується доцент Валентина 

Ботнер і студенти ФІФ) 

 «МИГ» – №48 (7097) – с.39 «Из уст свидетелей истории» (згадується викладач історичного факультету 

Олексій Штейнле) 

 «Суббота плюс» – №48 (928) – 
с.10-11 

«Директор кіноконцертного зала имени  Довженко Людмила Зеленюк: 
‘’училась всему заново, чтобы вернуть в кинотеатр зрителей‘’ (в 
біографічній довідці – випускниця Запорізького державного педагогічного 
інституту) 

 «Суббота плюс» – №48 (928) – 

с.33 

«Центр молодежи в Запорожье стал центром  скандала с ‘’Новоросией’’ и 

рейдерством» (згадка про Миколу Фролова) 

 «Суббота плюс» – №48 (928) – 

с.37 

«Запорожские пловцы – третьи на Кубке Украины» (згадка про 

спортсмена Сергія Фролова – вихованця ЗНУ) 

 «Суббота плюс» – №48 (928) – 

с.39 

«Финал КВН снял проклятие с ‘’Калифоррнии‘’» (про перемогу команди 

КВК «Каліфорнія», серед учасників якої – студенти і випускники ЗНУ) 

 «Верже» – №48 (1215) – с.5 «Прежде, чем сказать  глупость, – подумайте!» (автор – викладач ФСУ 
Тетяна Ніколаєва) 

 «Верже» – №48 (1215) – с.14 «Нищук і ‘’генетика’’ – расизм чи ідіотизм?» (коментар завідувача 

кафедри політології ФСУ ЗНУ Євгена Цокура) 



 «Верже» – №48 (1215) – с.20 «Федір Турченко: ‘’За імперські амбіції недалекоглядні нації, врешті-решт, 

розраховуються кров’ю. Своєю і сусідів…’’» 

 «Индустриальное Запорожье. 
Панорама» – №48 (18778) – 
с.13  

«Запопрожье одолжит Одессе ‘’Калифорнию’’» (про перемогу команди 

КВК «Каліфорнія», серед учасників якої – студенти і випускники ЗНУ) 

 «Горожанин-Информ» – №43 
(393) – с.3 

«Второй незрячий доктор наук из ЗНУ» (про захист докторської дисертації 

Володимиром Бондаренком (філологічний факультет), згадується Євген 

Клопота із СПП) 

08.12.2016 «Запорозька  Січ» – №225-227 
(6183-6185) – с.22 

«ЗНУ разрушает стереотипы» (про створення жіночої футбольної команди 
«Орлей-ЗНУ») 

 
 

«Запорозька  Січ» – №225-227 
(6183-6185) – с.22 

Рубрика «Табло. Тяжелая атлетика» «Малое, но золото, одно, но наше» 

(перемога студента ЕПК ЗНУ Дмитра Вороновського) 

 «Запорізька правда» - №4 
(23732) –– с.30 

«Знову без шансів» (згадка про волейбольну команду «Орбіта-ЗТМК-

ЗНУ») 

 «МИГ» – №49 (7098) – с.8 «Запорожцам представили плюсы и минусы ЕС» (історичний факультет 
ЗНУ як локація конференції «Європейський союз. Сучасний стан: плюси і 
мінуси») 

 «МИГ» – №49 (7098) – с.31 «В Запорожье теперь есть “Кавалер Ордена Академических пальм”» 

(вручення Надзвичайним і Повноважним послом Франції в Україні Ізабель 

Дюмон нагороди декану ФІФ ЗНУ Галині Морошкіній) 

 «МИГ» – №49 (7098) – с.31 «Незрячий ученый защитил докторскую диссертацию» (про викладача 

ЗНУ Володимира Бондаренка) 



 «МИГ» – №49 (7098) – с.31 «Неприсупные волынянки» (про волейбольну команду «Орбіта-ЗТМК-

ЗНУ») 

 «Суббота плюс» – №49 (929) – 
с.34 

«Запопрожские студенты занимались пижонством и вкатывали 
фантастические голы» (Кубок з міні-футболу ім. В. Толока в ЗНУ) 

 «Верже» – №49 (1216) – с.11 «Когда в государстве смута, начинаются поиски виноватых. Но как же их 
найти в смуте?» (автор – викладач ФСУ Тетяна Ніколаєва) 

 «Верже» – №49 (1216) – с.22 «Стартует набор в женскую футбольную команду»  (про створення 

«Орлей-ЗНУ») 

 «Индустриальное Запорожье. 
Панорама» – №49 (18779) – 
с.21  

«В бизнесе не надо ставить цель заработать деньги» (безкоштовний курс 

«Бізнес-просвіта» на базі ЗНУ, коментар студентки ЗНУ Наталії Трусової) 

 

 

«Горожанин-Информ» №4 
(3934) – с.3 

«Чествуя воинов-защитников» (про виступ студентки Анастасії Ашифіної в 

концертній програмі в Обласному українському музично-драматичному 

театрі ім. Магара до Дня Збройних сил України) 

12.12.2016 «Освіта України» – №49 (1502) 
– с.4 

«Бюджетні закони: що далі?» (про реформування галузі оплати праці 

педагогічних працівників та стипендіальних виплат в Україні) 

 «Освіта України» – №49 (1502) 
– с.3 

«На обласному етапі» (про проведення на базі ЗНУ обласного етапу 

конкурсу МАН, у якому взяли участь близько 500 старшокласників шкіл 

Запорізької області) 

15.12.2016 «Запорозька  Січ» – №229-232 
(6187-6189) – с.20 

«Філіпіни в Пилипини» (про  святкування ювілею Пилипа Юрика, 
згадуються випускники Ганна Лупинос, Анатолій Сердюк, Микола 
Білокопитов та викладач Олександр Притула) 

 
 

«Запорозька  Січ» – №225-227 
(6187-6189) – с.22 

«’’Малое серебро‘’ Ревы» (згадка про спортивні досягнення студентів ЕПК  
Дмитра Вороновського і Кирила Пирогова) 



 «Запорозька  Січ» – №229-232 
(6187-6189) – с.22 

«Успех, которого  так долго ждали!» (згадка про спортивні досягнення 
студентів ЕПК  Дмитра Вороновського і Кирила Пирогова – у прізвищах 
хлопців помилки: Олександр Вороновський і Кирил Пироговський) 

 «Запорізька правда» – №49 
(23733) – с.14 

«Презентували пробні примірники ‘’Співочої України‘’» – згадка про 
ректора Миколу Фролова як співорганізатора міжнародного конкурсу 

 «Запорізька правда» – №49 
(23733) – с.30 

«Пишаємося своїми вихованцями» (згадка про спортивні досягнення 
студентів ЕПК  Дмитра Вороновського і Кирила Пирогова) 

 «МИГ» – №50 (7099) – с. 33 «Из Эйлата – с медалями» (згадка про спортивні досягнення студентів ЕПК  
Дмитра Вороновського і Кирила Пирогова) 

 «Суббота плюс» – №50 (930) – 
с.11 

«Елена Алексеева: ”Мой круг друзей в России адекватно относится к 
ситуации в Украине”» (про керівника Театру поетичної пісні, випускницю 
ЗНУ – тоді ЗДУ) 

 «Верже» – №50 (1217) – с.5 «Хороший закон нужен для того, чтобы заменить им плохие нравы» 
(автор – викладач ФСУ Тетяна Ніколаєва) 

 «Верже» – №50 (1217) – с.20 «Запорожская поэтесса Марина Брацило» (про випускницю ЗНУ, тоді ЗДУ, 
відому поетесу і виконавицю пісень) 

 «Индустриальное Запорожье. 
Панорама» – №50 (18780) – с.3 

У рубриці привітань  «Есть повод!» згадується майбутній ювілей 
завідувача кафедри фізики металів ЗНУ Василя Гіржона 

 
 

«Индустриальное Запорожье. 
Панорама» – №50 (18780) – 
с.12 

«“Катюшу” пришлось спасать от автогена» (згадка про випускника 
історичного факультету ЗНУ, кіборга В’ячеслава Зайцева) 

17.12.2016 «Запорозька  Січ» – №232 
(6190) – с.8 

«Марина Черняк 12-та у світовому рейтингу» (за рейтингом IJF, 

дзюдоїстка, випускниця ЗНУ Марина Черняк посідає 12 місце у ваговій 

категорії 48 кг) 

19.12.2016 «Освіта України» Матеріал про профорієнтаційний проект «Один день у професії» 



 

22.12.2016 «Запорозька  правда» – №50 
(23734) – с.22 

«”Многая літа!” - Пилипу Юрику» (про святкування ювілею письменника 
Пилипа Юрика, його ім’я представлене у поетичній збірці – за 
результатами І міжнародного фестивалю «Співоча Україна», що була 
видана у ЗНУ, згадуються випускники ЗНУ Анатолій Сердюк, Микола 
Білокопитов та викладач Олександр Притула) 

 «Запорозька  правда» – №50 
(23734) – с.27 

«Як зекономити на гуртожитку» (приклад співпраці ЗНУ та районних 
служб соціального захисту населення з оформлення субсидій для 
студентів – мешканців гуртожитків) 

 «Запорозька правда» – №50 
(23734) – с.27 

«На що ти витрачаєш стипендію?» (Бліц-опитування студентів запорізьких 
вишів, серед респондентів названі студентка 3 курсу ЕПК ЗНУ Кристина 
Онищенко, п’ятикурсниця факультету СПП Нателла Недавня, 
першокурсниця ФСУ Катерина Васюкова: студенти витрачають стипендію 
на життєво необхідні речі та забезпечення навчального процесу)  

 
 

 

 

 

«МИГ» – №51 (7100) – с.34 «Владимир Бондаренко: “Об истории нужно писать, не замалчивая 

неприглядности”» (про наукову діяльність і досягнення доцента кафедри 

українознавства ЗНУ, незрячого історика Володимира Бондаренка, який 

захистив у Львівському національному університеті ім. І. Франка 

докторську дисертацію «Український вільнокозацький рух в Україні та на 

еміграції (1919-1993 рр.) 

 

 

 

«Верже» – №51 (1218) – с.5 «От любви до ненависти или Как из героя стать изгоем» (політичний огляд 

ситуації в Україні та ставлення до подій на Сході з боку міжнародних 

експертів, представлений політологом, професором кафедри політології 

ЗНУ Тетяною Ніколаєвою) 



 

 

«Запорозька  Січ» – №234-236 
(6192-6194) – с.19 

«Студенти філологічного факультету стали «помічниками» Святого 

Миколая» (До Дня Святого Миколая студенти філологічного факультету 

ЗНУ провели благодійну акцію «Подаруй дітям свято – стань помічником 

Святого Миколая» та завітали до Запорізького обласного спеціалізованого 

будинку дитини «Сонечко», серед волонтерів – доцент кафедри 

української літератури Ірина Бакаленко, студентки Анастасія Дьякуненко, 

Надія Акименко, Ірина Лапіна та інші) 

 


