
МОНІТОРИНГ ЗМІ  

Червень 2017 року 

 

Інтернет  -  51 посилання, із них на сайт МОН –  1; «Педпреса» - 2; Департамент ЗОДА – 15; ЗОДА – 4.    

01.06.2017 Запорізькі виші увійшли до 

рейтингу ВНЗ "Топ-200 

Україна" 

http://www.zoda.gov.ua/news/36426/zaporizki-vishi-

uviyshli-do-reytingu-vnz-top-200-ukrajina.html  

ЗОДА 

 Молодь впроваджує 

енергозбереження засобами 

дизайну в інтер’єрі 

http://osvita.zoda.gov.ua/news/5523-

%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8C-

%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%

D0%B4%D0%B6%D1%83%D1%94-

%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE

%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%

D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F.html  

Департамент  

освіти і науки 

ЗОДА 

 Володіння болгарською 

мовою – можливість 

міжнародного стажування для 

викладачів ЗНУ 

http://osvita.zoda.gov.ua/news/5519-

%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96%

D0%BD%D0%BD%D1%8F-

%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%

D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%8E-

%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%8E-

%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D0%B2.

html  

Департамент  

освіти і науки 

ЗОДА 

02.06.2017 Вчених ЗНУ відзначили за 

сприяння розвитку 

аерокосмічної галузі 

http://osvita.zoda.gov.ua/news/5542-

%d0%b2%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%85-

%d0%b7%d0%bd%d1%83-

%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d

Департамент  

освіти і науки 

ЗОДА 



1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-

%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%8f%d0%bd%d0

%bd%d1%8f-%d1%80%d0%be%d0%b7.html 

 Найкращі роботодавці 

Запорізького регіону – 

випускники ЗНУ – зібралися на 

економічному факультеті 

http://osvita.zoda.gov.ua/news/5538-

%d0%bd%d0%b0%d0%b9%d0%ba%d1%80%d0%b0%

d1%89%d1%96-

%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%be%d0

%b4%d0%b0%d0%b2%d1%86%d1%96-

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

0%b7%d1%8c%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-

%d1%80.html 

Департамент  

освіти і науки 

ЗОДА 

 Науковці ЗНУ презентували 

методи очищення води під час 

«Еко Форуму» 

http://osvita.zoda.gov.ua/news/5534-

%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2%d

1%86%d1%96-%d0%b7%d0%bd%d1%83-

%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d1

%82%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8-

%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8-

%d0%be%d1%87%d0%b8.html 

Департамент  

освіти і науки 

ЗОДА 

 Визначено спортсменів та 

тренерів, які отримуватимуть 

обласну стипендію 2017 року 

http://www.zoda.gov.ua/news/36446/viznacheno-

sportsmeniv-ta-treneriv,-yaki-otrimuvatimut-oblasnu-

stipendiju-2017-roku.html  

ЗОДА 

06.06.2017 Студент економічного 

факультету ЗНУ – срібний 

призер Чемпіонату Європи 

http://osvita.zoda.gov.ua/news/5609-

%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1

%82-

%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d

1%96%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-

Департамент  

освіти і науки 

ЗОДА 



%d1%84%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1

%82%d0%b5%d1%82%d1%83-%d1%81%d1%80.html 

 Студенти Запорізького 

національного університету 

презентували проекти з 

правової тематики 

http://osvita.zoda.gov.ua/news/5605-

%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1

%82%d0%b8-

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

0%b7%d1%8c%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-

%d0%bd%d0%b0%d1%86%d1%96%d0%be%d0%bd%d

0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%

be.html 

Департамент  

освіти і науки 

ЗОДА 

 Студентка Запорізького 

національного університету 

здобула бронзу літньої 

Універсіади-2017 

http://osvita.zoda.gov.ua/news/5602-

%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1

%82%d0%ba%d0%b0-

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

0%b7%d1%8c%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-

%d0%bd%d0%b0%d1%86%d1%96%d0%be%d0%bd%d

0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3.html 

Департамент  

освіти і науки 

ЗОДА 

 Круглий стіл «Висвітлення 

корупції: інструментарій для 

журналістських розслідувань». 

Спікер – Наталія Виговська 

http://porogy.zp.ua/2017/06/kruglyj-stil-vysvitlennya-

koruptsiyi-instrumentarij-dlya-zhurnalistskyh-

rozsliduvan/  

Пороги 

08.06.2017 У подружжя відомих 

запорізьких науковців помер 

маленький син 

https://zp.depo.ua/ukr/zp/u-podruzhzhya-vidomih-

zaporizkih-naukovciv-pomer-malenkiy-sin-

20170608585257 

«Депо» 

 В Запорожском национальном 

университете будут учить 

http://golos.zp.ua/obshhestvo/89813/v-zaporozhskom-

nacionalnom-universitete-budut-uchit-kitajskomu 

«Голос» 



китайскому  

 На базе ЗНУ можно будет 

изучать китайский язык 

http://www.panoptikon.org/articles/94168-na-baze-

znu-mozhno-budet-izuchat-kitajjskijj-jazyk.html 

«Паноптикон» 

 В Запорожье можно будет 

изучать китайский язык 

http://www.mv.org.ua/news/152170-

v_zaporozhe_mozhno_budet_izuchat_kitaiskii_jazyk.ht

ml 

«МВ» 

 В Запорожском университете 

откроют Школу Конфуция 

http://mria.zp.ua/obshhestvo/v-zaporozhskom-

universitete-otkroyut-sh.html 

«Мрія» 

 Які місця посіли університети 

Запорізької області в рейтингу 

«Топ 200» 

http://universe.zp.ua/?p=14139  «Юніверс» 

12.06.2017 Літо — час відпочивати чи 

працювати (опитування) 

http://universe.zp.ua/?p=14218  «Пороги» 

13.06.2017 Круглий стіл на тему 

«Козацька педагогіка: від 

минулого до сьогодення» 

http://osvita.zoda.gov.ua/news/5695-

%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B8%

D0%B9-%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BB-

%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83-

%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%8C%

D0%BA%D0%B0-

%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE.

html  

Департамент  

освіти і науки 

ЗОДА 

14.06.2017 Юристом быть интересно, но 

дорого, зато физвосп и 

математика — «дешевле 

грибов». 

http://iz.com.ua/zaporoje/zaporozhskie-abiturientyi-

schitayut-ballyi-i-dengi.html 

 

«Индустриальное 

Запорожье» 

 Запорожские тяжелоатлеты http://zasport.zp.ua/2017/06/14/zaporozhskie- «Zasport» 



едут на чемпионат мира tyazheloatlety-edut-na-chempionat-mira/ 

 Посол Естонії відвідав ЗНУ 

впроваджують українсько-

естонські освітні проекти 

http://osvita.zoda.gov.ua/news/5706-

%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%bb-

%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bd%d1%96%d1

%97-

%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b2%d1%96%d0%b4%d

0%b0%d0%b2-%d0%b7%d0%bd%d1%83-

%d0%b2%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d

0%b4%d0%b6%d1%83.html 

Департамент  

освіти і науки 

ЗОДА 

 У Запорізькому національному 

університеті вивчатимуть 

китайську мову 

http://porogy.zp.ua/2017/06/u-zaporizkomu-

natsionalnomu-universyteti-vyvchatymut-kytajsku-

movu/  

«Пороги» 

15.06.2017 Студентка ЗНУ виборола 

перемогу на обласному 

конкурсі соціальної реклами 

http://porogy.zp.ua/2017/06/studentka-znu-vyborola-

peremogu-na-oblasnomu-konkursi-sotsialnoyi-reklamy/ 

 

«Пороги» 

 Викладач запорізького ВИШу 

став чемпіоном Європи з 

гандболу 

http://osvita.zoda.gov.ua/news/5722-

%d0%b2%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4%

d0%b0%d1%87-

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

0%b7%d1%8c%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-

%d0%b2%d0%b8%d1%88%d1%83-

%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2-

%d1%87%d0%b5%d0%bc%d0%bf.html 

Департамент  

освіти і науки 

ЗОДА 

 Максим Щербина: «Кращі 

журналісти — це люди з 

додатковою освітою» 

http://universe.zp.ua/?p=14350  «Юніверс» 



16.06.2017 У ЗНУ планують створити 

центр методології CLIL 

http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini-

oblastej/2017/06/16/u-znu-planuyut-stvoriti-czentr-

metodologiyi-clil/ 

МОН 

 У Центрі інтенсивного 

вивчення іноземних мов ЗНУ 

розпочався набір для 

вступників до магістратури 

http://universe.zp.ua/?p=14393  «Юніверс» 

19.06.2017 ЗНУ проводить пробне ЗНО зі 

вступу до магістратури з права 

http://www.zp-pravda.info/suspilstvo/anonsi/4761-znu-

provodit-probne-zno-zi-vstupu-do-magistraturi-z-

prava.html 

«Запорізька 

правда» 

 Завтра в ЗНУ пробное 

тестирование на поступление в 

магистратуру по праву 

http://www.mig.com.ua/zaporozhe/item/28692-zavtra-

v-znu-probnoe-testirovanie-na-postuplenie-v-

magistraturu-po-pravu 

«МИГ» 

20.06.2017 Абітурієнти з Криму та 

Донбасу можуть вступати до 

українських ВНЗ без ЗНО. 

Освітні центри почали роботу 

http://pedpresa.ua/184550-abituriyenty-z-krymu-ta-

donbasu-mozhut-vstupaty-do-ukrayinskyh-vnz-bez-

zno-osvitni-tsentry-pochaly-robotu.html 

 

«Педагогічна 

преса» 

 Запорізька студентка здобуває 

бронзу чемпіонату світу з 

важкої атлетики 

http://osvita.zoda.gov.ua/news/5755-

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

0%b7%d1%8c%d0%ba%d0%b0-

%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1

%82%d0%ba%d0%b0-

%d0%b7%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%83%d0%b2%d

0%b0%d1%94-

%d0%b1%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b7.html 

Департамент  

освіти і науки 

ЗОДА 

 У ЗНУ планують створити центр http://www.osvita.org.ua/news/78968.html «Освітній портал» 



методології CLIL  

 Літо для студента — час 

відпочити або час підзаробити? 

(опитування) 

http://universe.zp.ua/?p=14429  «Юніверс» 

21.06.2017 На базе ЗНУ открыт 

образовательный центр для 

абитуриентов с 

оккупированных территорий 

http://www.mig.com.ua/zaporozhe/item/28749-na-

baze-znu-otkryt-obrazovatelnyj-tsentr-dlya-

abiturientov-s-okkupirovannykh-territorij 

«МИГ» 

 На базе ЗНУ открыт 

образовательный центр для 

абитуриентов с 

оккупированных территорий 

https://news.online.ua/ivano-frankivsk/265628415/na-

baze-znu-otkryt-tsentr-dlya-abiturientov-s-vremenno-

okkupirovannyh-territoriy/ 

«Время новостей» 

 

 Запорізькі студенти-

важкоатлети приносять Україні 

ще одну медаль світової 

першості 

http://zasport.zp.ua/2017/06/21/zaporizki-studenti-

vazhkoatleti-prinosyat-ukrayini-shhe-odnu-medal-

svitovoyi-pershosti/ 

«zasport» 

 

 

 Запорізькі студенти-

важкоатлети посіли третє місце 

на чемпіонаті світу 

https://zp.depo.ua/ukr/zp/zaporizki-studenti-

vazhkoatleti-posili-tretye-misce-chempionati-svitu-

20170621592962 

«Депо» 

 На базі ЗНУ відкрито освітній 

центр для абітурієнтів з 

тимчасово окупованих 

територій 

http://www.zoda.gov.ua/news/36682/na-bazi-znu-

vidkrito-osvitniy-tsentr-dlya-abiturijentiv-z-

timchasovo-okupovanih-teritoriy.html 

 

ЗОДА 

 В Запорожье начали работать 

образовательные центры для 

переселенцев 

http://timez.com.ua/061-society/v-zaporozhe-nachali-

rabotat-obrazovatelnye-tsentry-dlya-pereselentsev.html 

 

«Время Z» 



 На базе ЗНУ открыли 

образовательный центр для 

абитуриентов из зоны АТО и 

Крыма 

http://fresh-news.org/proisshestviya/275425-na-baze-

znu-otkryli-obrazovatelnyy-centr-dlya-abiturientov-iz-

zony-ato-i-kryma.html 

«Fresh-news» 

 Факультет журналістики ЗНУ – 

на крок попереду 

http://universe.zp.ua/?p=14508  «Юніверс» 

22.06.2017 ЗНУ визнали провідним 

закладом у галузі 

енергозбереження і 

впровадження альтернативної 

енергетики 

http://osvita.zoda.gov.ua/news/5798-

%d0%b7%d0%bd%d1%83-

%d0%b2%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%bb%

d0%b8-

%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%96%d0%b4%d

0%bd%d0%b8%d0%bc-

%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4%

d0%be%d0%bc-%d1%83-

%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d1%83.html 

 

Департамент  

освіти і науки 

ЗОДА 

 Запорізькі студенти-

важкоатлети приносять 

Україні ще одну медаль 

світової першості 

http://osvita.zoda.gov.ua/news/5778-

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

D0%B7%D1%8C%D0%BA%D1%96-

%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D

1%82%D0%B8-

%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B0

%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8-

%D0%BF%D1%80%D0%B8.html  

Департамент  

освіти і науки 

ЗОДА 

 Багатомовна освіта – 

пріоритет діяльності ЗНУ 

http://osvita.zoda.gov.ua/news/5768-

%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%

Департамент  

освіти і науки 



D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0-

%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0-

%D0%BF%D1%80%D1%96%D0%BE%D1%80%D0%B8%

D1%82%D0%B5%D1%82-

%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C.html  

ЗОДА 

 ЗНУ визнали провідним 

закладом у галузі 

енергозбереження і 

впровадження альтернативної 

енергетики 

http://osvita.zoda.gov.ua/news/5798-

%D0%B7%D0%BD%D1%83-

%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BB

%D0%B8-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%

D0%BD%D0%B8%D0%BC-

%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4

%D0%BE%D0%BC-%D1%83-

%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%83.html  

Департамент  

освіти і науки 

ЗОДА 

26.06.2017 Студентка ЗНУ стала призером 

Чемпіонату світу з важкої 

атлетики 

http://pedpresa.ua/184731-studentka-znu-stala-

pryzerom-chempionatu-svitu-z-vazhkoyi-atletyky.html 

 

«Педагогічна 

преса» 

27.06.2017 У Запоріжжі започатковано 

турнір зі спортивної 

гімнастики пам’яті Михайла 

Назаренка 

http://www.zoda.gov.ua/news/36750/u-zaporizhzhi-

zapochatkovano-turnir-zi-sportivnoji-gimnastiki-

pamyati-mihayla-nazarenka.html  

ЗОДА 

28.06.2017 Історик пояснив, чому в Україні 

заборонили георгіївську стрічку 

 

http://www.expres.ua/news/2017/06/28/249650-

istoryk-poyasnyv-chomu-ukrayini-zaboronyly-

georgiyivsku-strichku 

«Експрес» 

 Чи використовують запоріжці 

знання законів України у 

http://universe.zp.ua/?p=14551 «Юніверс» 



повсякденні ? (опитування) 

29.06.2017 В Запорожье презентуют 

новую книгу историка Федора 

Турченко 

https://www.061.ua/news/1708107 

 

«061» 

 

 

ТБ -   6 сюжетів 

02.06.2017 Кирон Рид згадує ЗНУ у виступі 

в Ліверпулі 

https://www.youtube.com/watch?v=t1xaI36UXGY&t=12

2s 

Канал на Ютуб 

Ignite Liverpool 

07.06.2017 Виступ Притули О. щодо 

козацьких боїв. Програма 

«Акценти» 

https://www.youtube.com/watch?v=4Gv9NL0AxLY Канал на Ютуб 

телеканалу «Z» 

08.06.2017 Что почитать летом: 

писательница-фантаст из 

Запорожья презентовала книгу 

про высокие технологии. 

Коментар Т. Тарасенко 

https://www.youtube.com/watch?v=OLnEcQCeQaE Канал на Ютуб 

каналу «8 канал» 

 Виступ проректора Волкова 

В.П.  у програмі «Ранок. Кава. 

Позитив» - розповідь про 

Школу Конфуція 

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

 

ЗОТРК 

«Запоріжжя» 

14.06.2017 Коментар проректора Гури 

О.Ш. щодо нових правил 

нарахування стипендій 

http://tv5.zp.ua/news/ 

 

«ТВ-5» 

28.06.2017 Привітання з Днем Конституції 

України - Геннадій Васильчук 

https://www.youtube.com/watch?v=LzMV6-Sic40 Канал на Ютуб 

телеканалу «Z» 



 

 

 

Преса -  34 публікації  

1.06.2017 «Горожанин-Информ» – № 22 

(419) – с. 9 

Блок: привітання народного депутата України, ректора ЗНУ Миколи 

Фролова з Міжнародним днем захисту дітей 

 «Запорізька Січ» – № 104-107 

(6303-6306) – с. 3 

«Запорожский “Эко Форум - 2017” превзошел по масштабам киевский» 

(про участь представників ЗНУ у заходах, які проходили на базі «Козак-

Палацу» 30.05-1.06) 

 «ИЗ. Панорама» – № 22 (18804) 

– с. 2 

«Запорожский “Эко Форум - 2017” впечатлил!» (три дні у Запоріжжі 

проходив  Эко Форум, у числі учасників якого згадуються провідні ВНЗ 

регіону) 

 «МИГ» – № 22 (7123) – с. 33 «”Нагребли” медалей» (про перемогу у Вінниці запорізьких спортсменів, 

студентів ЗНУ -  Людмили Бабак (золото) та Дмитра Кряжа (срібло), які 

пройшли відбір на чемпіонати Європи та світу) 

 «Запорізька правда» – № 22 

(23757) – с. 30 

«Гребний Марафон» (про перемогу на чемпіонаті України у Вінниці 

студентів Людмили Бабак (золото) та Дмитра Кряжа (срібло), вони 

здобули право на участь у чемпіонаті Європи та чемпіонаті світу) 

 «Верже» – № 21 (1240) – с. 5 «Если бы врага не существовало, его нужно было бы придумать» 

(критичний огляд ситуації навколо звіту генпрокурора Юрія Луценка – за 

результатами корупційних розслідувань  та інших гучних справ – надає 

політолог ФСУ ЗНУ Тетяна Ніколаєва) 

 

 

«Верже» – № 21 (1240) – с. 22 

 

 

 

«Гребцы из Запорожья будут представлять страну на чемпионате мира» (у 

числі переможців чемпіонату України з гребного марафону у Вінниці 

названі студенти ЗНУ – Людмила Бабак (золото) та Дмитро Кряж (срібло)) 



8.06.2017 «Запорізька Січ» – № 109-112 

(6308-6311) – с. 8 

«Перший запорізький “Еко Форум – 2017” перевершив усі сподівання» 

(про результати, досягнення та підписання меморандуму “Еко Форуму – 

2017”. У числі учасників згадуються також представники ЗНУ – дослідники 

навчально-науково-дослідницької лабораторії біоіндикації та біоекології 

РННВЦ «Екологія», які представили тут низку власних розробок: проект 

вольєру для напіввільного утримання мисливських тварин, екологічно 

безпечну систему захисту озимих культур від шкідливих організмів та інші) 

 «Запорізька Січ» – № 109-112 

(6308-6311) – с. 28 

 «От Запорожья до Токио» (про результати чемпіонату Запорізької області 

з важкої атлетики. У числі спортсменів, які 16 червня будуть представляти 

Україну на чемпіонаті світу у Токіо – студенти ЗНУ Кирило Пирогов та 

Єлизавета Баранова) 

 «Верже» – № 22 (1241) – с. 5 «Власть – это не привилегия, а большая ответственность» (критичний 

тижневий огляд просування судової справи про державну зраду екс-

президента України В. Януковича – від політолога ФСУ ЗНУ Тетяни 

Ніколаєвої, залучення прикладів та фактів світової історії до коментарів 

даної події) 

15.06.2017 «МИГ» – № 24 (7125) – с. 35  «Медальный разогрев» (у Луцьку відбувся командний чемпіонат Укаїни, у 

якому взяли участь також випускниця ЗНУ Олеся Повх та студентка ЕПК 

Анастасія Бризгіна. Обидві показали високі результати, Анастасія виконала 

дорослий норматив для участі у чемпіонаті світу 2017. Випускник вишу, 

Олексій Касьянов став другим на 110-метрівці) 

 «Горожанин-Информ» – № 24 

(421) – с. 2 

«Курсы китайского в Запорожье» (запрошення з вересня вивчати курс 

китайської мови на базі Школи Конфуція у ЗНУ. Згадується про співпрацю 

ректорів ЗНУ Миколи Фролова та Анхойського педагогічного університету 

Ван Луня) 

 «Горожанин-Информ» – № 24 Блок привітання ректора ЗНУ, Народного депутата України Миколи 



(421) – с. 8 Фролова із професійним святом працівників медичної галузі 

 «Верже» – № 23 (1242) – с. 5 «Груз прошлого, или Береги честь смолоду» (про політичну кар’єру лідера 

«Батьківщини» Юлії Тимошенко напередодні майбутніх виборів 

розмірковує політолог ЗНУ Тетяна Ніколаєва) 

 «Верже» – № 23 (1242) – с. 13 «В Запорожье прошел традиционный парад колясок «Карнавал-улыбок – 

2017» (зазначено, що одним із організаторів виступила Марія Канцелярист 

(редактор газети «Запорізький університет») 

 «Верже» – № 23 (1242) – с. 22 «Команда легкоатлетов области – на 13 месте» (таке місце посіла збірна 

запоріжан за результатами командного чемпіонату України. Проте себе, 

як завжди, проявили в особистому заліку студенти та випускники ЗНУ – 

золотомедалістки Олеся Повх й Анастасія Бризгіна, другим став Олексій 

Касьянов) 

 «Верже» – № 23 (1242) – с. 22 «Запорожская пара примет участие в финале чемпионата мира» (про 

чемпіонат світу, який відбудеться 28 липня – 6 серпня в Австрії. Серед 

переможців попередніх чемпіонатів світу згадується випускник ЗНУ Сергій 

Попов) 

 «Запорозька Січ» – № 114-117 

(6312-6316) – с. 18 

«Таиланд получил гран-при в параде колясок» (у числі учасників та 

призерів параду-конкурсу названа також родина фахівця відділу виховної 

роботи ЗНУ – Вікторії Зінченко, яка втілила задум під назвою «Цигани») 

 «ИЗ. Панорама» – № 24 (18806) 

– с. 23 

«Кашу сварили и молоко из села привезли!» (згадується участь та 

перемога у номінації параду колясок мами трьох дітей, фахівця ЗНУ 

Вікторії Зінченко) 

 « Запорізька правда » – № 24 

(23759) – с. 30 

«”Пляжники” з’ясовували стосунки у Чернігові» (про результати другого 

туру чемпіонату України з пляжного волейболу серед чоловічих команд. 

Переможцями стали запоріжани – Сергій Попов (ЗНУ) та Олексій Денін, які 

зараз виступають за Хмельницький) 



17.06.2017 «Запорозька Січ» – №118 (6317) 

– с. 5 

«Жидобандеровка» (про трагічну долю Марії Мізиної – випускниці 

Запорізького педтехнікуму – засудженої за зв’язок із рідними та 

знайомими «ворогами народу». Усі вони під час війни допомагали 

єврейським сім’ям, потім були реабілітовані та отримали звання 

«Праведник народів світу») 

22.06.2017 «МИГ» – № 25 (7126) – с. 33  «Токио любит запорожцев» (про перемогу студентки ЗНУ Анни Панової 

на чемпіонаті світу з важкої атлетики серед юніорів у Токіо, яка здобула 

бронзу у категорії 69 кг) 

 «МИГ» – № 25 (7126) – с. 33 «Стабильно хороша» (випускниця ЗНУ Олеся Повх здобула чергову 

перемогу на міжнародному турнірі з легкої атлетики у фінському містечку 

Турку: вона стала третьою на 100-метрівці) 

 «Запорозька Січ» – № 119-122 

(6318-6321) – с. 5 

«В городе проходят энергодни» (У Запоріжжі третій рік поспіль проходять 

енергодні за підтримки ЕС в Україні та проекту USAID. Цього року, 

починаючи з «Еко форуму – 2017», у заходах взяли участь також науковці і 

студентські колективи вишів, зокрема ЗНУ. За визначні досягнення 

представники університету, яких на урочистому заході представляв 

проректор з науково-педагогічної роботи Володимир Волков, були 

відмічені грамотою) 

 «Запорізька правда » – № 25 

(23760) – с. 23 

«Ідеї, які нас окриляють» (ЗНУ запрошує усіх охочих вивчати китайську 

мову у Школі Конфуція) 

 «Верже» – № 24 (1243) – с. 11 «Когда терять нечего, можно рисковать всем» (про погіршення ситуації у 

зоні військового конфлікту на Сході України, заходи, які намагається 

здійснювати А. Турчинов та результати блокування соціальних мереж –

розмірковує політолог ФСУ ЗНУ Тетяна Ніколаєва) 

 

 

«Верже» – № 24 (1243) – с. 20 

 

«Чи був «Комбат» запоріжцем?» (наукова розвідка професора кафедри 

новітньої історії Федора Турченка)  



 

26.06.2017 Освіта України» - №25 (1525) –  

с. 2 

Рубрика «Єдина Україна» стаття «Для абітурієнтів із Криму та Донбасу»  

ЗНУ входить до переліку вишів, на базі яких діють центри «Крим-

Україна» і «Донбас-Україна» 

 

29.06.2017 «Запорізька правда» – № 26 

(23761) – с. 10 

«Не ”міф”, а невмирущий символ» (продовжується полеміка у рамках 

теми про ідентифікацію особистості відомого «Комбата» Олексія 

Єрьоменка, що її ведуть історик ЗНУ Федір Турченко та дослідники 

В.Шевченко і С.Григор’єв) 

 «Запорізька правда» – № 26 

(23761) – с. 30 

«Важка атлетика» (студентка ЗНУ Ганна Панова завоювала бронзу на 

чемпіонаті світу з важкої атлетики у Токіо. В особистому заліку вона при 

цьому повторила рекорд 11-річної давнини, який до цього 

продемонструвала запоріжанка Тетяна Жукова) 

 «Верже» – № 25 (1244) – с. 5 «Можем ли мы стать стратегическим партнером США при высоком уровне 

коррупции?» (Критичний огляд результатів зустрічі Президента України 

П.Порошенка із Президентом США Д.Трампом та урядом) 

 «МИГ» – № 26 (7127) – с. 29 «Село на раздорожье» (п’ять років поспіль вчені археологічної лабораторії 

Бердянського педуніверситету ведуть розкопки поховань періоду бронзи 

на території біля с. Дмитрівки. Їм допомагають, а також публікують статті 

за результатами досліджень – археологи ЗНУ Світлана Андрух та Геннадій 

Тощев) 

 «МИГ» – № 26 (7127) – с. 35 «Из Токио – с наградами» (про здобуття студентів ЗНУ на чемпіонаті світу 

з важкої атлетики у Токіо: дві медалі українській збірній принесла Анна 

Панова, бронзу додав і Кирило Пирогов) 

 «МИГ» – № 26 (7127) – с. 35 «В Лилле все по плану» (на командному чемпіонаті Європи з легкої 

атлетики українська збірна посіла 6 місце і зберегла свою позицію у 



Суперлізі. Учасниками змагань були й студентка ЗНУ Анастасія Бризгіна та 

випускниця Олеся Повх) 

 «МИГ» – № 26 (7127) – с. 37 «Запорожские спортсмены получили президентские стипендии» (серед 

запорізьких спортсменів – учасників паралімпійських та дефлімпійських 

ігор, яким призначено стипендії, – випускниці ЗНУ Марія Помазан та Інна 

Черняк) 

 


