
МОНІТОРИНГ ЗМІ  

  
 
Інтернет   
03.11.2017 «Перемоги команди «Орбіта-

ЗНУ» 
http://zasport.zp.ua/2017/11/03/orbita-zdobuvaye-pershi-
peremogi-u-sezoni/ 
 

ЗаСпорт 

05.11.2017 Приїзд Павличка до ЗНУ http://gazeta.zp.ua/news/v-zaporozhe-priedet-legendarnyj-
ukrainets 
 

Газета ЗП 

 Приїзд Павличка до ЗНУ https://www.061.ua/news/1850820 
 

061 

06.11.2017 Школа Конфуція у ЗНУ http://vmestezp.org/obshhestvo/73285/zaporozhcy-
smogut-vyuchit-kitayskiy-ya 
 

Портал Вместе 

 Школа Конфуція у ЗНУ http://iz.com.ua/kultura/v-zaporozhe-budut-obuchat-
kitayskomu-yazyiku.html 
 

Индустриальное 
Запорожье 

 Школа Конфуція у ЗНУ https://ztv.zp.ua/v-zaporizhzhi-zapratsyuvala-shkola-
konfutsiya/ 
 

Телеканал Зет 

 Школа Конфуція у ЗНУ http://www.panoptikon.org/articles/98758-v-shkole-
konfucija-zakhoteli-uchitsja-bolee-polusotni.html 
 

Паноптикон 

 Школа Конфуція у ЗНУ http://www.zoda.gov.ua/news/38320/u-znu-vidkrito-
shkolu-konfutsiya-z-vivchennya-kitayskoji-movi.html 
 

ЗОДА 
сайт 

 Школа Конфуція у ЗНУ http://golos.zp.ua/obshhestvo/120572/v-zaporozhe-
otkrylas-shkola-konfucija 

Голос ЗП 



 
 Школа Конфуція у ЗНУ https://timenews.in.ua/364554/v-zaporozh-e-nachali-

prepodavat-kitajskij-yazy-k 
 

Время новостей 

 Школа Конфуція у ЗНУ http://www.mig.com.ua/zaporozhe/item/32855-v-znu-
otkryli-shkolu-konfutsiya-po-izucheniyu-kitajskogo-
yazyka 
 

МИГ 

 Про бізнес-інкубатори ЗНУ 
 

http://pravda.in.ua/socium/v-zaporozhe-sostoitsya-bitva-
startapov/ 
 

Правда 

 Волейбол: Орбіта ЗНУ http://7d.rv.ua/news/2017-11-06/ye-pershi-zvytyagy-
rivnenskyh-voleybolistok 
 

Портал  
7 днів 

 Перемога ЗНУ у освітній 
виставці 

http://porogy.zp.ua/2017/11/zaporizkyj-natsionalnyj-
universytet-vidznachyly-zolotoyu-medallyu-za-
uprovadzhennya-innovatsijnyh-tehnologij/ 
 

Пороги 

07.11.2017 Волейбол: Орбіта ЗНУ http://zasport.zp.ua/2017/11/07/volejbolistki-orbiti-
zdobuvayut-dvi-peremogi-na-viyizdi/  
 

ЗаСпорт 

08.11.2017 Волейбол: Орбіта ЗНУ http://reporter-
ua.com/2017/11/08/323217_zaporozhskaya-orbita-
poteryala-ochko-v-severodonecke 
 

Портал Репортер 

09.11.2017 Спортивні перемоги студента 
ЕПК 

http://pedpresa.ua/188073-student-ekonomiko-
pravnychogo-koledzhu-znu-yegor-bubnov-peremozhets-
chempionatu-svitu-z-kikboksingu.html 
 

Педпреса 



 Волейбол: Орбіта ЗНУ http://iz.com.ua/sport/voleybolistki-orbiti-provedut-pershi-
domashni-matchi-v-novomu-sezoni.html 
 

Індустріалка 

 

ТБ 
 
 
 

06.11.17 Анна Мануйлова, голова 
міжнародного сектору 
студентської ради ЗНУ Олена 
Чечко, студентка ЗНУ 
Канал Зет. Програма 
Акценти.Гість студії 

https://www.youtube.com/watch?v=YR2JqNuP1jM  
 

Зет 

07.11.17 Всеукраїнська науково-
практична конференція 
"Підготовка докторів філософії 
(PhD) в умовах реформування 
вищої освіти". Запорізький 
національний університет, 5 
жовтня 2017 р. Пленарне 
засідання. 
ВЕСЬ запис 

https://www.youtube.com/watch?v=1mHc7hBXZ1Q 
 
 

youtube 

9.11.17 Коментар проректора Геннадія 
Васильчука для трьох ЗП ЗМІ 

https://tv5.zp.ua/news/poraduvala-pershimi-peremogami-
u-zhinochij-volejbolnij-superlizi-zaporizka-orbita-znu/ 
 

ТВ-5 
Зет 
ЗП 

 
ПРЕСА 



 

09.11.2017  Запорозька Січ 
– №216-219 
(6415-6418). – 
с. 28 

«Найтитулованіша паратхеквондистка країни їздить на змагання власним коштом» (про 
перемоги та проблеми Вікторії Марчук, яка у цьому році вступила до магістратури ЗНУ. 
Вона вп’яте підкорила світовий п’єдестал – на чемпіонаті світу з паратхеквондо, який 
проходив у Лондоні 17-19 жовтня)  

 Правда.zp – 
№45 (23780) – 
с. 30 

«Пирогов відзначився за таблицею Сінклера» (За результатами чемпіонату Європи з 
важкої атлетики  серед юніорів (Албанія) студент ЕПК Кирило Пирогов, який привіз 
«золото», був визнаний третім у списку кращих важкоатлетів чемпіонату за списком 
Сінклера та став кращим спортсменом – за підсумками голосування та Запорізького 
відділення НОК України) 

 Правда.zp – 
№45 (23780) – 
с. 31 

«Новий театр готується до ‘’Заручин’’» (Новий театр надає можливість молодим акторам 
відшліфовувати свою майстерність: про це розмірковують заслужений артист України, 
старший викладач кафедри акторської майстерності Віктор Гончаров та випускник Євген 
Славінський)    

 Верже – № 44 
(1263) – с. 5 
 
 

«Так ли страшен для президента закон о его импичменте?» (про законопроект та про 
світову практику імпічменту  ромірковує політолог ЗНУ Тетяна Ніколаєва) 

 Верже – № 44 
(1263) – с. 22 
 

«Волейболистки «Орбиты» из Запорожья сотворили маленькое чудо в Северодонецке» 
(«Орбіта-ЗНУ неочикувано здобула перемогу на ігровому полі у гостях. Наступна зустріч 
відбудеться в СК ЗНУ, де господарки прийматимуть «Регіну» з м. Рівне). 



 
 
Інтернет   

09.11.2017 Студент Економіко-правничого 
коледжу ЗНУ – переможець 
Чемпіонату світу з кікбоксінгу 

http://pedpresa.ua/188073-student-ekonomiko-
pravnychogo-koledzhu-znu-yegor-bubnov-peremozhets-
chempionatu-svitu-z-kikboksingu.html 

Педагогічна 
преса 

12.11.2017 ЗАПОРОЖЬЕ, СПОРТ 
Запорожанка выступит на 
чемпионате мира по боксу 

http://iz.com.ua/zaporoje/zaporozhanka-vyistupit-na-
chempionate-mira-po-boksu.html 
 

Индустриальное 
Запорожье 

14.11.2017 Рівненська «Регіна» в Запоріжжі 
з місцевою «Орбітою» поділили 
очки 

http://ogo.ua/articles/view/2017-11-14/90303.html 
 

ОГО (Рівне) 

 До Запоріжжя приїхав класик 
української літератури 

https://zp.depo.ua/ukr/zp/do-zaporizhzhya-priyihav-
klasik-ukrayinskoyi-literaturi-foto-20171114675799 
 

Депо 

 В Запорожье прибыл известный 
поэт, Герой Украины Дмитрий 
Павлычко 

http://www.inform.zp.ua/2017/11/14/11941_v-zaporozhe-
pribyl-izvestnyj-poet-geroj-ukrainy-dmitrij-pavlychko/ 
 

inform.zp.ua 

 В Запорожье приехал автор 
культового украинского 
стихотворения 

http://golos.zp.ua/obshhestvo/122098/v-zaporozhe-
priehal-avtor-kultovogo-ukrainskogo-stihotvorenija 
 

Голос 

16.11.2017 Студентка ЗНУ здобула «срібло» 
світової першості з шашок 

http://osvita.zoda.gov.ua/news/7228-
%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B
D%D1%82%D0%BA%D0%B0-
%D0%B7%D0%BD%D1%83-
%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%
BB%D0%B0-
%D1%81%D1%80%D1%96%D0%B1%D0%BB%D0%B
E-%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE.html 

ДОН ЗОДА 



 Фаховий семінар зібрав у ЗНУ 
провідних фахівців 
держаудитслужби 

http://osvita.zoda.gov.ua/news/7224-
%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%
B8%D0%B9-
%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%
B0%D1%80-
%D0%B7%D1%96%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B
2-%D1%83-%D0%B7%D0%BD%D1%83-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%
B4%D0%BD%D0%B8.html 

 

 Турнір юних правознавців 
навчив бути справедливими 

http://osvita.zoda.gov.ua/news/7200-
%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8
0-%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D1%85-
%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%
B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%86%D1%96%D0
%B2-
%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%
B2-%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8.html 

 

 СТУДЕНТКА З ЗАПОРІЖЖЯ – 
СРІБНА ПРИЗЕРКА СВІТОВОЇ 
ПЕРШОСТІ З ШАШОК 

http://sich.zp.ua/studentka-z-zaporizhzhya-sribna-prizerk/ 
 

Запорозька січ 

 

ТБ 
 
 
 



14.11.2017 У Запоріжжі відкрився 
німецький дитячий університет 

http://alextv.zp.ua/zaporozhe/ 
 

Алекс 

 У стінах національного 
університету пройшла творча 
зустріч з видатним поетом 

https://tv5.zp.ua/news/u-stinax-nacionalnogo-universitetu-
projshla-tvorcha-zustrich-z-vidatnim-poetom/ 
 

ТВ-5 

  http://zp.nrcu.gov.ua/telekurier/ Запоріжжя 

15.11.2017 ОНЛАЙН-УНІВЕРСИТЕТ 
ВІДКРИЛИ В ЗАПОРІЖЖІ 

https://ztv.zp.ua/onlayn-universitet-vidkrili-v-zaporizhzhi/ 
 

Канал Z 

 Як стати професором у 
дванадцять років 

http://alextv.zp.ua/news/inform/118525-yak-stati-
profesorom-u-dvanadcyat-rokiv.html 
 

Алекс 

 Запорізька школа філософії 
вважається однією з кращих в 
Україні 

https://tv5.zp.ua/news/zaporizka-shkola-filosofi%D1%97-
vvazhayetsya-odniyeyu-z-krashhix-v-ukra%D1%97ni/ 
 

ТВ-5 

 «Відкрита студія» з М. Лєпським http://zp.nrcu.gov.ua «Запоріжжя» 

16.11.2017 Щороку факультет іноземної 
філології ЗНУ вшановує 
нобелевського лауреата 

http://alextv.zp.ua/news/zaporozhe/118562-shhoroku-
fakultet-inozemnoyi-filologiyi-znu-vshanovuye-
nobelevskogo-laureata.html 
 

Алекс 

 Літературно-музичний 
перфоменс на ФІФ, присвячений 
нобелівському лауреату Кадзуо 
Іцігуро 

http://zp.nrcu.gov.ua/telekurier/ 
 

Запоріжжя 

 Запорізьких студентів привітали 
з професійним святом 

https://tv5.zp.ua/news/zaporizkix-studentiv-privitali-z-
profesijnim-svyatom/ 
 

ТВ-5 

 
ПРЕСА  



 

06.11.2017  Освіта України – № 43 (1542). – 
с. 3 

«Фінансування мобільності» (про проведення у ЗНУ семінару «Фонди 
ЄС: можливості фінансування індивідуальної мобільності молодих 
науковців та докторантів»)  

16.11.2017 Правда.zp –№46 (23781) – с. 8 Рубрика «Події, що нас захоплюють» (у числі учасників щорічного 
«Ярмарку освіти-2018» згадується ЗНУ) 

 Правда.zp –№46 (23781) – с. 30 «Самбо» (випускник ЗНУ Станіслав Бондаренко на чемпіонаті світу із 
самбо посів 3 місце у категорії + 100 кг)  

 МИГ – № 46 (7147) – с. 2 
 

«Определены лучшие молодые ученые» (про нагородження переможців 
обласного конкурсу молодих вчених – студентів та викладачів ЗНУ – у 
ЗОДА) 

 МИГ – № 46 (7147) – с. 33 «Чему учит общежитие?» (спогади викладача факультету журналістики 
Юрія Ботнера про часи його проживання у студентському гуртожитку 
ЗНУ) 

 МИГ – № 46 (7147) – с. 35 У рубриці «Кратко» (згадується випускник ЗНУ Станіслав Бондаренко, 
який виборов «бронзу» на чемпіонаті світу із самбо) 

 МИГ – № 46 (7147) – с. 35 «Очки пополам» (про гру «на рівних» «Орбіти-ЗНУ-ОДЮСШ» із 
«Регіною». «Орбіта» замикає квартет найсильніших команд Суперліги) 



 
 

 
Інтернет   

17.11.2017 Зустрічіз легендою http://osvita.zoda.gov.ua/news/7263-
%D0%B7%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96
%D1%87-%D1%96%D0%B7-
%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%
B4%D0%BE%D1%8E.html 

Педагогічнапреса 

20.11.2017 В Запорожье состоялся 
фестиваль философии 

http://www.panoptikon.org/articles/99208-v-zaporozhe-
sostojalsja-festival-filosofii.html 

Панлптикон 

21.11.2017 Дмитро Павличко зустрівся зі 
студентами і викладачами ЗНУ 

http://pedpresa.ua/188359-dmytro-pavlychko-zustrivsya-
zi-studentamy-i-vykladachamy-znu.html 

Педагогічна 
преса 

 В Запорожьеразыграли Кубок 
молодежнойволейбольнойлиги 

http://zasport.zp.ua/2017/11/21/v-zaporozhe-razygrali-
kubok-molodezhnoj-volejbolnoj-ligi/ 

ЗА!спорт 

 Запорізький студент став кращим 
на Кубку України з фрі-файту 

https://zp.depo.ua/ukr/zp/zaporizkiy-student-stav-
kraschim-na-kubku-ukrayini-z-fri-faytu-20171121680217 

Депо 

 У ЗНУ презентували дитячий 
цифровий університет 
«Kinderuni» 

http://pedpresa.ua/188370-u-znu-prezentuvaly-dytyachyj-
tsyfrovyj-universytet-kinderuni.html 

Педагогічна 
преса 

23.11.2017 У Запоріжжі підбили підсумки http://zp.gov.ua/uk/articles/item/1459 Запорізька міська 

 Верже – № 45 (1264) – с. 5 
 

«От перемены мест слагаемых сумма не меняется» (Про переваги та 
недоліки різних типів виборчих систем – напередодні наступних 
виборів розмірковує політолог ЗНУ Тетяна Ніколаєва). 



«Битви університетів»  рада 
 В Запорожье определили 

победителей «Битвы 
университетов» 

http://reporter-ua.com/2017/11/23/323977_v-zaporozhe-
opredelili-pobediteley-bitvy-universitetov 

Репортер 

24.11.2017 Заступник Міністра юстиції 
презентував у ЗНУ проект «Я 
маю право» 

http://osvita.zoda.gov.ua/news/7373-
%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B
F%D0%BD%D0%B8%D0%BA-
%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%8
2%D1%80%D0%B0-
%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%9
6%D1%97-
%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%
BD%D1%82%D1%83.html 
 

ДОН ЗОДА 

 МАРАФОН ПО СБОРУ 
ДОНОРСКОЙ КРОВИ 
НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ: 
СТУДЕНЧЕСТВО ВО ГЛАВЕ С 
РЕКТОРАМИ ВУЗОВ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ АКЦИИ 
СДАЧИ КРОВИ 

http://sich.zp.ua/marafon-po-sboru-donorskoy-krovi-nabi/ 
 

Запорозька Січ 

 Заступник Міністра юстиції 
презентував у ЗНУ проект «Я 
маю право» 

http://www.mig.com.ua/zaporozhe/item/33431-zastupnik-
ministra-yustitsiji-prezentuvav-u-znu-proekt-ya-mayu-
pravo 

МИГ 

 В Запорожьенабираетобороты 
марафон по сборудонорской 
крови 

http://1news.zp.ua/v-zaporozhe-nabiraet-oborotyi-
marafon-po-sboru-donorskoy-krovi-foto/ 
 

Первый 
Запорожский 

 

ТБ 



 
 
 

20.11.2017 Хто такий Кадзуо Ісігуро http://alextv.zp.ua/index.php?newsid=118635http://alextv Алекс 

23.11.2017 На базі запорізького авіаційного 
коледжу відбулися змагання з 
жиму лежачі серед студентів 
коледжів 

http://alextv.zp.ua/index.php?newsid=118751 
 

Алекс 

 У концертному залі палацу 
культури Металургів нагородили 
переможців першої запорізької 
“Битви університетів” 

https://tv5.zp.ua/news/u-koncertnomu-zali-palacu-kulturi-
metalurgiv-nagorodili-peremozhciv-persho%D1%97-
zaporizko%D1%97-bitvi-universitetiv/ 
 

ТВ-5 

 У ЗАПОРІЖЖІ ПІДБИЛИ 
ПІДСУМКИ ПРОЕКТУ “БИТВА 
УНІВЕРСИТЕТІВ” 

https://ztv.zp.ua/u-zaporizhzhi-pidbili-pidsumki-proektu-
bitva-universitetiv/ 

Телеканал - Z 

 
 
 
 
Преса 
 

16.11.2017 «ЗапорозькаСіч» – № 221-224 
(6420-6423) – с. 9 

«Приключениязапорожскихстудентов» (про відвідування Гамбургу за 
програмою міжнародного культурного обміну «Meet Up! Німецько-
українськізустрічі молоді» - студентками факультету 
журналістикиАліною Дерев'янко та Христиною Собко) 



 «ЗапорозькаСіч» – № 221-224 
(6420-6423) – с. 10 

«Живий класик Дмитро Павличко приїхав у Запоріжжя за щастям» (про 
зустрічі відомого культурного діяча у ЗНУ із студентсько-викладацьким 
колективом) 

23.11.2017 «Верже» – №46 (1265) – с. 5      «Созданиебюджета – этоискусствораспределенияразочарований» 
(критичний огляд теми політологом ЗНУ Тетяною Ніколаєвою) 

 «Верже» – №46 (1265) – с. 22      «Запорожцам удалось стать победителями Кубка Украины» (у числі 
переможців Кубку України із дзюдо згадується випускник ЗНУ 
Станіслав Бондаренко) 

 «Правда.zp» – №47 (23782) – с. 
8 

У рубріці «Люди, які нас захоплюють» (про перемогу студентки 2 курсу 
ФІФ Анни Дмитренко, яка виборола срібло на чемпіонаті світу з 
шашок) 

 «Правда.zp» – №47 (23782) – с. 
22 

«Спасівці боролися за кубок Нестора Махна» (згадується головний 
організатор турніру – професор ЗНУ, голова ВГО «Спас» Олександр 
Притула) 

 «МИГ» – №47 (7148) – с. 35 У рубриці «Коротко» (згадується про перемогу важкоатлета Станіслава 
Бондаренка) 

 «МИГ» – №47 (7148) – с. 39 «’’Два кольори’’ переплелись в ЗНУ» (про зустріч із відомим 
письменником Дмитром Павличком студентів та викладачів, яку 
організували представники філологічного факультету)  



 «МИГ» – №47 (7148) – с. 40 «В ЗНУ познайомились с новим нобелевським лауреатом» (про 
проведення традиційного заходу на ФІФ, присвяченого творчості 
нобелівських лауреатів сучасності. Організатори – викладачі Валентина 
Ботнер та Ніна Захарова) 

 
МОНІТОРИНГ ЗМІ  

  
24.11-01.12.2017 
 
 
Інтернет   

26.11.2017 В Запорожье стали известны 
победители городского конкурса 
«Битва университетов» 

http://1news.zp.ua/v-zaporozhe-stali-izvestnyi-pobediteli-
gorodskogo-konkursa-bitva-universitetov-foto/ 
 

Первый 
Запорожский 

28.11.2017 Запорожцев приглашают на 
финал Открытой Запорожской 
лиги КВН 

http://www.panoptikon.org/articles/99492-zaporozhcev-
priglashajut-na-final-otkrytojj-zaporozhskojj-ligi.html 
 

Паноптикон 

 У Запоріжжі проведуть змагання 
з баскетболу пам’яті Сергія 
Крижко 

http://zasport.zp.ua/2017/11/28/u-zaporizhzhi-provedut-
zmagannya-z-basketbolu-pam-yati-sergiya-krizhko/ 
 

ЗА!спорт 

30.11.2017 В 
Запорожьеподведутитогиконкурс
аимениМариныБрацило 
«Хортицкиеколокола» 

http://reporter-ua.com/2017/11/30/324260_v-zaporozhe-
podvedut-itogi-konkursa-imeni-mariny-bracilo-hortickie-
kolokola 

Репортер 

01.12.2017 Непростоеиспытание для 
«Орбиты»: «Химик» приехал в 
Запорожье за юбилейнойпобедой 
в суперлиге 

http://zasport.zp.ua/2017/12/01/neprostoe-ispytanie-dlya-
orbity-himik-priehal-v-zaporozhe-za-yubilejnoj-pobedoj-
v-superlige/ 

ЗА!спорт 



 
Преса 
 

13.11.2017 «Освіта України» – №44 (1543) 
– с. 3      

«Чемпіони Європи» (чемпіонами Європи серед юніорів з важкої 
атлетики (албанське м. Дуррес) стали студенти ЗНУ: Кирило Пирогов 
(три «золота» у різних видах), Дмитро Вороновський («золото» та 
«срібло») і Ганна Павлова (два «срібла» та «бронза»)) 

30.11.2017 «ЗапорозькаСіч» – № 231-234 
(6430-6433) – с. 18 

«В ‘’Запорожской лиге смеха’’ победила команда из Днепра» (22 
листопада у ПК «Дніпроспецсталь» відбувся фінал ігор, у яких брали 
участь також представники команд КВК ЗНУ – «Нет парня» (ЕПК), 
колишній учасник команди «Заїнька» Віктор Іваницький – нині тренер 
«ФІФи» з Дрогобича) 

 «ЗапорозькаСіч» – № 231-234 
(6430-6433) – с. 9 

«Визначено переможців першої ‘’Битвиуніверситетів‘’» (про результати 
змагань студентських команд вишів Запоріжжя, головним призером ігор 
стали студенти ЗНУ) 

 «Верже» – №47 (1266) – с. 2      «Марафон по сборудонорской крови поддержалисотниЗапорожцев» (у 
їх числі було багато студентів ЗНУ) 

 «Верже» – №47 (1266) – с. 5      «Гарантируютлиреволюциидостоинствонации?» (про здобутки та 
розчарування учасників Майдану розмірковує політолог ЗНУ Тетяна 
Ніколаєва) 

 «Правда.zp» – №48 (23783) – с. 
9 

У рубриці «Події, що нас захоплюють» (про фінал наймолодшого 
регіонального фестивалю «Запорізька Ліга сміху», його учасників та 
переможців, серед яких були зірки шоу-прогрм та команди ВНЗ, 
зокрема «Нет парня» - ЕПК ЗНУ) 

 



 


