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Інтернет  - 38 посилань, із них на сайт МОН – 3; «Педпреса» - 5 ; ЗОДА –  2   

01.08.2017 Студент из Запорожья 

Владимир Тарасов стал 

чемпионом Европы-2017 по 

мотокроссу 

http://www.mig.com.ua/zaporozhe/item/30015-

student-iz-zaporozhya-vladimir-tarasov-stal-

chempionom-evropy-2017-po-motokrossu 

 

«МИГ» 

 Юные  таланты Украины  http://rg.kiev.ua/page5/article39220/ «Рабочая газета» 

02.08.2017 Проект Запорожского 

национального университета 

стал одним из победителей 

программы ЕС Эразмус 

http://iz.com.ua/zaporoje/proekt-zaporozhskogo-

universiteta-vyiigral-grant-programmyi-es.html 

 

«Индустриальное 

Запорожье» 

03.08.2017 «Чемпион по мотокроссу 

показал в Запорожье, на что 

способен» (інтерв’ю зі 

студентом ЗНУ Володимиром 

Тарасовим) 

http://iz.com.ua/zaporoje/chempion-po-motokrossu-

pokazal-v-zaporozhe-na-chto-sposoben.html  

«Индустриальное 

Запорожье» 

 

 «На Запоріжжі кращою 

спортсменкою місяця стала 

Анастасія Бризгіна» 

(студентку ЕПК ЗНУ Анастасію 

Бризгіну визнали кращою 

спортсменкою липня) 

http://zasport.zp.ua/2017/08/03/na-zaporizhzhi-

krashhoyu-sportsmenkoyu-misyatsya-stala-anastasiya-

brizgina/  

«Запорожский 

спорт Zasport» 

 «Запорожские легкоатлеты уже 

на олимпийском стадионе в 

http://zasport.zp.ua/2017/08/03/zaporozhskie-

legkoatlety-uzhe-na-olimpijskom-stadione-v-londone-

«Запорожский 

спорт Zasport» 



Лондоне (фото)» 

(серед учасників – Анастасія 

Бризгіна) 

foto/  

04.08.2017 

 

 

«Запоріжці претендують на 

звання кращих легкоатлетів 

місяця в Україні» (серед 

претендентів – Анастасія 

Бризгіна) 

http://zasport.zp.ua/2017/08/04/zaporizhtsi-

pretenduyut-na-zvannya-krashhih-legkoatletiv-

misyatsya-v-ukrayini/  

«Запорожский 

спорт Zasport» 

7.08.2017 «Анастасія Бризгіна: ‘’Ставила 

перед собою завдання 

поліпшити особистий рекорд’’»  

(коментар Анастасії Бризгіної 

про її виступ на чемпіонаті світу 

в Лондоні) 

http://uaf.org.ua/index.php?option=com_content&view

=article&id=13165%3Aanastasiia-bryzhina-stavyla-pered-

soboiu-zavdannia-polipshyty-osobystyi-

rekord&catid=41%3Aworldnews  

Сайт Федерації 

легкої атлетики 

України 

09.08.2017 «ЗНУ планує спільні розробки 

в археології зі шведськими 

вишами» 

(про візит Надзвичайного та 

Повноважного Посла 

Королівства Швеція в Україні 

Мартіна Хаґстрьома до ЗНУ ) 

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

oblastej/2017/08/09/znu-planue-spilni-rozrobki-v-

arxeologiyi-spilno-zi-shvedskimi-vishami/  

МОН 

09.08.2017 

 

 

 

 

«ЗНУ планує спільні розробки 

в археології зі шведськими 

вишами» 

(про візит Надзвичайного та 

Повноважного Посла 

http://pedpresa.ua/185545-znu-planuye-spilni-

rozrobky-v-arheologiyi-zi-shvedskymy-vyshamy.html  

«Педагогічна 

преса» 



 

 

Королівства Швеція в Україні 

Мартіна Хаґстрьома до ЗНУ ) 

11.08.2017 «Запорожская студентка стала 

лучшей спортсменкой» 

(про визнання студентки ЕПК 

ЗНУ Анастасії Бризгіної кращою 

спортсменкою липня) 

https://www.ipnews.in.ua/news/zp/135992-

zaporozhskaya-studentka-stala-luchshej-sportsmenkoj  

Новости 

Запорожья 

«IPnews» 

13.08.2017 «Есть повод»  

Згадка про День народження 

старшого викладача кафедри 

журналістики ЗНУ, колишнього 

заступника головного 

редактора газети 

«Индустриальное Запорожье» 

Ботнера Юрія Адольфовича 

http://iz.com.ua/dosug/est-povod-13-08.html  «Индустриальное 

Запорожье»  

14.08.2017 «В Запорожье умер 

авторитетный ученый» 

Некролог Воловику В. І.  

Згадка про його роботу в ЗНУ 

https://www.ipnews.in.ua/news/zp/136101-v-

zaporozhe-umer-avtoritetnyj-uchenyj  

«IPNews»  

 «В Запорожье начался тренинг 

для педагогов по 

инклюзивному обучению» 

(ЗНУ як місце проведення)  

http://panoptikon.org/articles/96275-v-zaporozhe-

nachalsja-trening-dlja-pedagogov-po-

inkljuzivnomu.html  

«Паноптикон» - 

 «В Запорожье скончался экс-

зам губернатора». Некролог 

Воловику В. І.  

http://panoptikon.org/articles/96284-v-zaporozhe-

skonchalsja-jeks-zam-gubernatora.html  

«Паноптикон»  



Згадка про його роботу в ЗНУ 

 «Співчуття обласної державної 

адміністрації». 

(Некролог Воловику В. І.  

Згадка про його роботу в ЗНУ) 

http://www.zoda.gov.ua/news/37322/spivchuttya-

oblasnoji-derzhavnoji-administratsiji.htm  

ЗОДА 

 «Вечная память: скончался экс-

заместитель Запорожья и 

профессор ЗНУ» 

(Некролог Воловику В. І.  

Згадка про його роботу в ЗНУ) 

http://zp.vgorode.ua/news/sobytyia/337395-vechnaia-

pamiat-skonchalsia-eks-zamestytel-hubernatora-

zaporozhia-y-professor-znu  

«VGorode.ua» 

 «В обласному центрі 

розпочато тренінг для 

педагогів з інклюзивного 

навчання» 

(згадка про ЗНУ як про базу 

проведення заходу ) 

http://www.zoda.gov.ua/news/37321/v-oblasnomu-

tsentri-rozpochato-trening-dlya-pedagogiv-z-

inkljuzivnogo-navchannya.html  

ЗОДА 

 

 

 

 

 

«В селе Любимовка 

Михайловского района 

похоронят бойца 72 ОМБр 

Валерия Федана» 

(згадка про те, що загиблий 

боєць до війни навчався у ЗНУ) 

http://iz.com.ua/zaporoje/v-zone-ato-pogib-20-letniy-

kontraktnik-iz-zaporozhskoy-oblasti.html  

«Индустриальное 

Запорожье» 

 Студентка Економіко-

правничого коледжу ЗНУ – 

найкраща спортсменка 

Запоріжжя 

http://pedpresa.ua/185593-studentka-ekonomiko-

pravnychogo-koledzhu-znu-anastasiya-bryzgina-

najkrashha-sportsmenka-zaporizhzhya.html  

 «Педагогічна 

преса» 



(про присвоєння Анастасії 

Бризгіній титулу краща 

спортсменка липня) 

15.08.2017 

 

 

«Десять запорожцев 

представят Украину на 

Всемирной Универсиаде» 

«Серед учасників Універсіади в 

Китаї згадуються студент ЗНУ 

Сергій Фролов (плавання) та 

Анастасія Бризгіна (ЕПК ЗНУ – 

легка атлетика)) 

http://iz.com.ua/sport/desyat-zaporozhtsev-

predstavyat-ukrainu-na-vsemirnoy-universiade.html  

«Индустриальное 

Запорожье» 

 

 

 

 

 

«Запорожская студентка 

выиграла три медали 

чемпионата Европы по 

шашкам». (Про перемогу 

студентки ФІФ Анни Дмитренко 

на чемпіонаті Європи з шашок) 

http://iz.com.ua/sport/zaporozhskaya-studentka-

vyiigrala-tri-medali-chempionata-evropyi-po-

shashkam.html  

«Индустриальное 

Запорожье» 

 

 

 

 

 

У ЗНУ розпочався тренінг для 

педагогів з інклюзивного 

навчання (згадка про ЗНУ як 

про базу проведення заходу) 

http://pedpresa.ua/185653-u-znu-rozpochato-trening-

dlya-pedagogiv-z-inklyuzyvnogo-navchannya.html  

 «Педагогічна 

преса» 

 

16.08.2017 На базі ЗНУ провели перший 

день роботи міжнародного 

семінару з інклюзивної освіти 

http://www.zp-pravda.info/28-nauka/5216-na-bazi-znu-

proveli-pershij-den-roboti-mizhnarodnogo-seminaru-z-

inklyuzivnoji-osviti.html  

«Запорізька 

правда» 

17.08.2017 12 проектів-переможців http://pedpresa.ua/185686-12-proektiv-peremozhtsiv- «Педагогічна 



конкурсу Програми ЄС 

ЕРАЗМУС+ отримають 400 

тисяч євро (серед вишів-

переможців – Запорізький 

національний університет) 

konkursu-programy-yes-erazmus-otrymayut-400-

tysyach-yevro.html  

преса» 

20.08.2017 

 

Сергій Фролов розпочав свій 

виступ на Всесвітній Універсіаді 

(про виступ студента ЗНУ на 

Всесвітній Універсіаді в Китаї) 

http://zasport.zp.ua/2017/08/20/sergij-frolov-

rozpochav-svij-vistup-na-vsesvitni-universiadi/  

Портал ZaSport 

 

21.08.2017 

 

 

Студентка ЗНУ отримала 

«срібло» на чемпіонаті Європи 

із шашок 

 

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

oblastej/2017/08/21/studentka-znu-otrimala-

%C2%ABsriblo%C2%BB-na-chempionati-evropi-iz-

shashok/  

МОН 

 Студентка ЗНУ здобула три 

медалі чемпіонату Європи із 

шашок серед юніорів 

http://pedpresa.ua/185783-studentka-znu-zdobula-try-

medali-chempionatu-yevropy-iz-shashok-sered-

yunioriv.html  

«Педагогічна 

преса» 

22.08.2017 

 

 

 

 

Сергій Фролов не пробився до 

фіналу Універсіади на дистанції 

1500 м 

(студент ЗНУ Сергій Фролов 

посів 8 місце на дистанції на 

Всесвітній Універсіаді в Китаї) 

http://zasport.zp.ua/2017/08/22/sergij-frolov-ne-

probivsya-do-finalu-universiadi-na-distantsiyi-1500-m/  

Портал ZaSport 

 На Всемирной летней 

Универсиаде в китайском 

Тайбэе вступили в борьбу за 

медали запорожские студенты 

http://iz.com.ua/zaporoje/zaporozhtsyi-zavoevali-

pervuyu-medal-vsemirnoy-universiade.html  

«Индустриальное 

Запорожье» 



(згадка про студента ЗНУ Сергія 

Фролова, який посів 5 місце на 

дистанції 400 м із плавання) 

23.08.2017 Запорізькі студенти-історики 

знайшли 14 скіфських поховань 

та амфору 

(про археологічну практику 

студентів ЗНУ) 

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

znayshli-14-skifskih-pohovan-ta-amforu-

20170823628045  

«Depo Запоріжжя» 

 Студенты ЗНУ пополнили 

музей новыми экспонатами 

(про археологічну практику 

студентів ЗНУ) 

https://www.ipnews.in.ua/news/zp/136608-studenty-

znu-popolnili-muzej-novymi-eksponatami  

«IPNews» 

28.08.2017 «Дослідники ЗНУ завершили 

ювілейний археологічний 

сезон» (про археологічну 

практику студентів 

історичного факультету) 

http://pedpresa.ua/185920-doslidnyky-znu-zavershyly-

yuvilejnyj-arheologichnyj-sezon.html  

«Педагогічна 

преса» 

 

 

«Сергій Фролов приніс 

Запоріжжю бронзу Всесвітньої 

Універсіади» 

http://zasport.zp.ua/2017/08/28/sergij-frolov-prinis-

zaporizhzhyu-bronzu-vsesvitnoyi-universiadi/  

Портал ZaSport 

 

 

 

 

 

 

«Дослідники Запорізького 

національного університету 

завершили ювілейний 

археологічний сезон» (про 

археологічну практику 

студентів історичного 

http://zp-pravda.info/kultura/5283-doslidniki-

zaporizkogo-natsionalnogo-universitetu-zavershili-

yuvilejnij-arkheologichnij-sezon.html  

«Запорізька 

правда» 



факультету) 

29.08.2017 

 

 

 

 

 

Збірна України вже виборола 

36 медалей на ХХІХ Всесвітній 

літній Універсіаді (згадка про 

студента ЗНУ Сергія Фролова, 

який здобув «бронзу» з 

плавання) 

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

novivni/novini/2017/08/29/zbirna-ukrayini-vzhe-

viborola-36-medalej-na-xxix-vsesvitnij-litnij-

universiadi/  

МОН 

31.08.2017 В Запорожье на 1 сентября 

обещают утреннюю дискотеку 

(про Міжнародний день знань 

у ЗНУ) 

http://panoptikon.org/articles/96735-v-zaporozhe-na-1-

sentjabrja-obeshhajut-utrennjuju-diskoteku.html  

«Паноптикон» 

 Міжнародний день знань у 

Запорізькому національному 

університеті (анонс свята у ЗНУ) 

http://www.zp-pravda.info/suspilstvo/anonsi/5331-

mizhnarodnij-den-znan-u-zaporizkomu-natsionalnomu-

universiteti.html 

«Запорізька 

правда» 

 

 

ТБ -  8 сюжетів 



3.08.2017 Коментар від ступників, які 

склади ЗНО з «Права» задля 

вступу до магістратури 

http://tv5.zp.ua/  Телеканал «TV5» 

14.08.2017 Ушел из жизни Виталий 

Воловик  

http://alextv.zp.ua/news/zaporozhe/116146-ushel-iz-

zhizni-vitalij-volovik.html  

Телеканал «Алекс» 

15.08.2017 «В Универсиаде приймут 

участие десять запорожских 

спортсменов». Серед учасників 

Універсіади в Китаї згадуються 

студент ЗНУ Сергій Фролов 

(плавання) та Анастасія 

Бризгіна (ЕПК ЗНУ – легка 

атлетика) 

http://tv5.zp.ua/news/v-universiade-primut-uchastie-

desyat-zaporozhskix-sportsmenov/  

Телеканал «TV5» 

 «Какие археологические 

находки были обнаружены в 

Запорожской области?». У 

відео – розповідь про історичні 

знахідки різних років та 

археологічну практику 

студентів ЗНУ доцента кафедри 

міжнародних відносин та 

всесвітньої історії історичного 

факультету Михайла Єльникова 

http://tv5.zp.ua/news/kakie-arxeologicheskie-naxodki-

byli-obnaruzheny-v-zaporozhskoj-oblasti-video/  

Телеканал «TV5» 



21.08.2017 "Про навчання, які проводяться 

у Запоріжжі для майбутніх 

управителів 

багатоквартирними 

будинками". Про курси 

управителів багатоквартирних 

будинків, які відкрили на базі 

економфаку ЗНУ 

http://zp.nrcu.gov.ua/ за 21.08 з 12.16 по 13.16 у 

новинах 

ЗОДТРК 

«Запоріжжя» 

 На базі зНУ відкрилися курси 

для підготовки управителів 

багатоквартирних будинків 

https://www.youtube.com/watch?v=8nAIoyZCDMQ (з 

5.23 по 6.11) 

 

Канал на Ютуб 

«Телеканал Z» 

23.08.2017 В Запорожье новая 

профессия – управляющий 

http://alextv.zp.ua/news/zaporozhe/116394-v-

zaporozhe-novaya-professiya-upravlyayushhij.html  

Телеканал «Алекс» 

30.08.2017 Всемирная летняя универсиада 

(згадка про «бронзу» студента 

ЗНУ Сергія Фролова) 

http://alextv.zp.ua/news/zaporozhe/116511-vsemirnaya-

letnyaya-universiada.html  

Телеканал «Алекс» 

 

 

Преса - 21 публікація, із них в газеті «Освіта України» - 2 

03.08.2017 «МИГ» – №31 (7132) – с.3 «Вступительная кампания финиширует со скрипом» (про перебіг вступної 

кампанії) 

 

 

«МИГ» – №31 (7132) – с.11 «Первый в Европе» (студент ЗНУ Володимир Тарасов – чемпіон Європи з 

мотокросу) 

17.08.2017 «МИГ» – №33 (7134) – с.2 «В ЗНУ прошел тренинг по инклюзивному образованию» (тренінг із 

впровадження інклюзивної освіти в нашому регіоні) 

 «Запорізька правда» – №33 «Запорізька обласна рада висловлює співчуття з приводу смерті 



(23768) – с.7 авторитетного управлінця і науковця» (некролог з приводу смерті Віталія 

Воловика) 

  «Индустриальное Запорожье» 

– №33 (18815) – с.3 

«Запорожцы простились с Виталием  Воловиком» (некролог з приводу 

смерті Віталія Воловика) 

21.08.2017 

 

«Освіта України» – №32 (1532) 

– с. 3 

«Спортсменка місяця» (про визнання НОК України як кращої 

легкоатлетки Запорізької області – студентки ЕПК, чемпіонки Європи 

серед юніорів Анастасії Бризгіної) 

23.08.2017 

 

«Индустриальное Запорожье» 

– №34 (18816)– с.12 

«Триатлонисты сразились за «Кубок Хортицы» (студентка ЗНУ Марина 

Соколова зайняла 4 місце) 

 

 

 

«МИГ» – №34 (7135) – с.35 «Стальные люди» (в змаганнях з тріатлону «Кубок Хортиці» студентка ЗНУ 

Марина Соколова зайняла 4 місце та гарно виступила у складі жіночої 

команди в чемпіонаті України серед дорослих) 

 «Верже» – № 33 (1252) – с.13 «Праздник спорта: в Запорожье состоялись международные 

соревнования по триатлону» (в змаганнях з тріатлону на «Кубок Хортиці» 

студентка ЗНУ Марина Соколова зайняла 4 місце та гарно виступила у 

складі жіночої команди в чемпіонаті України серед дорослих) 

24.08.2017 «Запорізька правда» – № 34 

(23769) – с.17 

 Привітання Миколи Фролова із Днем незалежності 

 

 

«Запорізька правда» – №34 

(23769) – с.28-29 

«Чого б ти не вчився – ти вчишся для себе» (згадка у матеріалі про рейтинг 

світових університетів за їхньою присутністю в мережі Webometrics 

Ranking of World’s Universities та український рейтинг, в якому ЗНУ посідає 

13 місце серед українських вишів. Коментар студентки іноземної філології 

ЗНУ про академічну успішність та спроби отримати стипендію) 

 «Запорізька правда»  – №34 

(23769) – с.30 

Матеріал про вихід студента ЗНУ Сергія Фролова у фінал універсіади з 

плавання  



 «Горожанин-Информ» – №32 

(429) – с.8 

Привітання Миколи Фролова з Днем Незалежності України 

 «Запорозька Січ» – №163-166 

(6362-6365) – с.18 

«Жаркие старты у Днепра» (згадка про студентку ЗНУ Марину Соколову, 

яка посіла 4 місце у турнірі з тріатлону) 

28.08.2017 «Освіта України» – №33 (1533) 

– с. 3 

«Європейські здобутки» (про престижні нагороди майстра спорту з 

шашок, студентки ФІФ Анни Дмитренко, яка здобула на чемпіонаті 

Європи у змаганнях серед юніорів срібло та дві бронзи)  

31.08.2017 «Запорізька правда» – №35 

(23770) – с.30 

Спортивна рубрика «Новини Універсіади»  

(згадка про 3 місце з плавання студента ЗНУ Сергія Фролова) 

  «Запорізька правда» – №35 

(23770) – с.31 

«Ціна нетерпимості» (згадка про покійного професора Володимира 

Воловика й аналіз його монографії «Три відвічних питання») 

 «Горожанин-Информ» – №33 

(430) – с.9 

Привітання Миколи Фролова з Днем знань 

 «МИГ» – № 35 (7136) – с.33 «Встречаем наших героев» (згадка про перемоги на Всесвітній Універсіаді 

студента ЗНУ Сергія Фролова) 

 «Верже» – №34 (1253) – с.5 Рубрика «Политические нравы» - стаття «Парад и будни» 

автор – викладач ФСУ Тетяна Ніколаєва 

 «Суббота Запорожье» – №27 

(27) – с.19 

«Сергей Фролов завоевал «бронзу» Универсиады» 

 


