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01.03.2017 Близько 800 старшокласників 

згуртувала Мала академія наук 
у ЗНУ 

http://www.zp-
pravda.info/component/content/article/28-
nauka/3703-blizko-800-starshoklasnikiv-zgurtuvala-
mala-akademiya-nauk-u-znu.html 

«Запорізька 
правда» 

 Близько 800 старшокласників 
згуртувала Мала академія 
наук у ЗНУ 

http://pedpresa.ua/179433-blyzko-800-
starshoklasnykiv-zgurtuvala-mala-akademiya-nauk-u-
znu.html 

«Педагогічна 
преса» 

02.03.2017 У Запорізькому 
національному університеті 
відбулася «Битва стартапів» 

http://pedpresa.ua/179438-u-zaporizkomu-
natsionalnomu-universyteti-vidbulasya-bytva-
startapiv.html 

«Педагогічна 
преса» 

 Дети из Запорожской области 
показали, что для них значит 
охрана труда 

http://iz.com.ua/zaporoje/116817-deti-iz-zaporozhskoy-
oblasti-pokazali-chto-dlya-nih-znachit-ohrana-
truda.html 

«Индустриальное 
Запорожье» 

03.03.2017 Запорожской студентке срочно 
нужна помощь в борьбе с 
раком 

http://reporter-
ua.com/2017/03/03/312438_zaporozhskoy-studentke-
srochno-nuzhna-pomoshch-v-borbe-s-rakom-foto 

«Репортер» 

06.03.2017 Сотні абітурієнтів Запоріжжя 
отримали консультації щодо 
«Вступу-2017» 

http://pedpresa.ua/179650-sotni-abituriyentiv-
zaporizhzhya-otrymaly-konsultatsiyi-shhodo-vstupu-
2017.html 

«Педагогічна 
преса» 

 Запорожье посетил посол 
Болгарии 

https://www.ipnews.in.ua/news/zp/124938-zaporozhe-
posetil-posol-bolgarii 

«IP News» 

 В Запорожье появится http://www.mig.com.ua/zaporozhe/item/25557-v- «МИГ» 
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почетный консул Болгарии zaporozhe-poyavitsya-pochetnyj-konsul-bolgarii 
 Усеукраїнський тур олімпіади 

зібрав півсотні майбутніх 
педагогів і психологів 

http://pedpresa.ua/179697-useukrayinskyj-tur-
olimpiady-zibrav-pivsotni-majbutnih-pedagogiv-i-
psyhologiv.html 

«Педагогічна 
преса» 

07.03.2017 Запорожский университет 
признали одним из самых 
красивых 

http://golos.zp.ua/zaporozhe/69809/zaporozhskij-
universitet-priznali-odnim-iz-samyh-krasivyh 

«Голос» 

 Запорожский университет 
признали одним из самых 
красивых 

http://www.mig.com.ua/zaporozhe/item/25596-
istoricheskie-zdaniya-znu-popali-v-spisok-samykh-
krasivykh 

«МИГ» 

 Запорожцев приглашают 
принять участие во 
"Франкофонии-2017" 

http://www.mig.com.ua/zaporozhe/item/25613-
zaporozhtsev-priglashayut-prinyat-uchastie-vo-
frankofonii-2017 

«МИГ» 

12.03.2017 У Запоріжжі відбувся науковий 
симпозіум: «Патріарх Йосиф 
Сліпий: знайомий і незнаний» 

http://kyrios.org.ua/news/ugcc/26936-u-zaporizhzhi-
vidbuvsja-naukovij-simpozium-patriarh-josif-slipij-
znajomij-i-neznanij.html 

«Християнский 
портал Киріос» 

 Запорожская «Орбита» 
выиграла важный поединок в 
Луцке 

http://reporter-
ua.com/2017/03/12/312818_zaporozhskaya-orbita-
vyigrala-vazhnyy-poedinok-v-lucke-foto 

«Репортер» 

13.03.2017 У Запоріжжі пройшов науковий 
симпозіум „Патріарх Йосиф — 
знайомий і незнаний” 

http://newsclub.zp.ua/ru/newszp/u-zaporizhzhi-
projshov-naukovij-simpozium/ 
 

«Запорожский 
Клуб новостей» 

 Запорожским выпускникам 
помогут в профориентации 

https://timenews.in.ua/320469/zaporozhskim-vy-
pusknikam-pomogut-v-proforientatsii 

«Время новостей» 

 Выпускники запорожских 
сельских школ примут участие 

http://www.mig.com.ua/zaporozhe/item/25752-
vypuskniki-zaporozhskikh-selskikh-shkol-primut-
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в ярмарке профессий uchastie-v-yarmarke-professij 
 Запорізький національний 

університет підписав 
Меморандум про співпрацю з 
Асоціацією міст України 

http://osvita.zoda.gov.ua/news/3841-
%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%96%d0
%b7%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d0%b9-
%d0%bd%d0%b0%d1%86%d1%96%d0%be%d0%bd%d
0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%b9-
%d1%83%d0%bd%d1%96%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1
%81%d0%b8%d1%82-2.html 

Департамент 
освіти і науки 
ЗОДА 

 Українсько-болгарські освітні 
проекти обговорили в ЗНУ 

http://osvita.zoda.gov.ua/news/3837-
%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d1
%81%d1%8c%d0%ba%d0%be-
%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d
1%81%d1%8c%d0%ba%d1%96-
%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%bd%d1
%96-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba.html 

Департамент 
освіти і науки 
ЗОДА 

 Українсько-болгарські освітні 
проекти обговорили в ЗНУ 

http://pedpresa.ua/180101-ukrayinsko-bolgarski-
osvitni-proekty-obgovoryly-v-znu.html 

«Педагогічна 
преса» 

14.03.2017 15 березня, у Запорізькому 
національному університеті 
відбудеться лекторій 
«Граматика популізму» 

http://mria.zp.ua/obshhestvo/zaporozhe/zaporizhciv-
budut-navchati-gramatici.html 
 

«Мрія» 

15.03.2017 В ЗНУ состоялся симпозиум 
"Патріарх Йосиф – знайомий і 
незнаний" 

http://www.mig.com.ua/zaporozhe/item/25824-v-znu-
sostoyalsya-simpozium-patriarkh-josif-znajomij-i-
neznanij-konferentsiya 

«МИГ» 

 Українсько-болгарські освітні 
проекти обговорили в ЗНУ 

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

«Запорізька 
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 nauka/3872-ukrajinsko-bolgarski-osvitni-proekti-
obgovorili-v-znu.html 

 Запорізький національний 
університет підписав 
Меморандум про співпрацю з 
Асоціацією міст України 

http://www.zp-pravda.info/kultura/3873-zaporizkij-
natsionalnij-universitet-pidpisav-memorandum-pro-
spivpratsyu-z-asotsiatsieyu-mist-ukrajini.html 

«Запорізька 
правда» 

 В Запорожье на презентацию 
романа Павла Вольвача 
пришли его герои 

http://iz.com.ua/zaporoje/117447-v-zaporozhe-na-
prezentaciyu-romana-pavla-volvacha-prishli-ego-
geroi.html 

«Индустриальное 
Запорожье» 

 У ЗНУ обговорили шляхи 
налагодження 
міжконфесійного миру і 
злагоди в суспільстві 

http://osvita.zoda.gov.ua/news/3848-%d1%83-
%d0%b7%d0%bd%d1%83-
%d0%be%d0%b1%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d
1%80%d0%b8%d0%bb%d0%b8-
%d1%88%d0%bb%d1%8f%d1%85%d0%b8-
%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d
0%b4%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-
%d0%bc.html 

Департамент 
освіти і науки 
ЗОДА 

 У Запорізькому 
національному університеті 
урочисто відсвяткували 203 
річницю з дня народження 
Кобзаря 

http://osvita.zoda.gov.ua/news/3851-%d1%83-
%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%96%d0
%b7%d1%8c%d0%ba%d0%be%d0%bc%d1%83-
%d0%bd%d0%b0%d1%86%d1%96%d0%be%d0%bd%d
0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%bc%d1%8
3-%d1%83%d0%bd%d1%96%d0%b2%d0%b5%d1%80-
4.html 

Департамент 
освіти і науки 
ЗОДА 

16.03.2017 У ЗНУ обговорили шляхи 
налагодження 

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

«Запорізька 
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міжконфесійного миру і 
злагоди в суспільстві 

nauka/3885-u-znu-obgovorili-shlyakhi-nalagodzhennya-
mizhkonfesijnogo-miru-i-zlagodi-v-suspilstvi.html 

 Запорожцев приглашают в ЗНУ 
на спектакли 

http://www.panoptikon.org/articles/91590-
zaporozhcev-priglashajut-v-znu-na-spektakli.html 

«Паноптикон» 

17.03.2017 В ЗНУ состоятся бесплатные 
тренинги по основным 
предметам для ВНО 

http://www.mig.com.ua/zaporozhe/item/25903-v-znu-
sostoyatsya-besplatnye-treningi-po-osnovnym-
predmetam-dlya-vno 

«МИГ» 

 Бесплатные тренинги по 
основным предметам для ВНО 

http://newsclub.zp.ua/ru/newszp/besplatnye-treningi-
po-osnovnym-predmetam-dlja-vno/ 

«Запорожский 
клуб новостей» 

 Экзамен понарошку. В 
Запорожском университете 
желающие могут посетить 
тренинг по ВНО 

http://z-city.com.ua/17-03-17-12-17.03.2017 
 

«Z-сити» 

 ЗНУ приглашает запорожцев на 
лекцию по феминизму 

http://www.mig.com.ua/zaporozhe/item/25904-znu-
priglashaet-zaporozhtsev-na-lektsiyu-po-feminizmu 

«МИГ» 

 В Запорожье покажут лучшие 
театральные премьеры года 

http://iz.com.ua/zaporoje/117567-v-zaporozhe-
pokazhut-luchshie-teatralnye-premery-goda.html 

«Индустриальное 
Запорожье» 

18.03.2017 Странная фотография о ЗНУ 
покорила пользователей сети 

http://gazeta.zp.ua/news/strannaja-fotografija-o-znu-
pokorila-polzovatelej-seti 

«Gazeta.zp.ua» 

19.03.2017 В Запорожье стартовал 
театральный фестиваль-
конкурс"Сичеславна-2017" 

http://www.mv.org.ua/news/146063-
v_zaporozhe_startoval_teatralnyi_festival-
konkurssicheslavna-2017.html 

«МВ» 

20.03.2017 В Запорожской области 
морпехи и артиллеристы 
отметили столетие Украинской 
революции 

http://reporter-ua.com/2017/03/20/313221_v-
zaporozhskoy-oblasti-morpehi-i-artilleristy-otmetili-
stoletie-ukrainskoy 
 

«Репортер» 
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 В Запорожье проведут 
немецко-украинский 
театральный фестиваль 

http://www.vv.com.ua/v-zaporozhe-provedut-
nemecko-ukrainskij-teatralnyj-festival 
 

«Вся власть» 

 Участь запорізької «Орбіта» в 
турнірі  

http://reporter-
ua.com/2017/03/20/313207_zaporozhskaya-orbita-
proigrala-bilozgaru-i-ne-popala-v-elitnuyu-chetverku-
foto 

«Репортер» 

 Студенты ЗНУ совершенствуют 
свои знания языка на 
марафоне франкофонии 

http://tv5.zp.ua/news/studenty-zaporozhskogo-
nacionalnogo-universiteta-sovershenstvuyut-svoi-
znaniya-yazyka-na-marafone-frankofonii/ 

«ТВ-5» 

 Запорожская «Орбита» 
провела принципиальный матч 
в Суперлиге 

http://tv5.zp.ua/news/zaporozhskaya-orbita-provela-
principialnyj-match-v-superlige/ 
 

«ТВ-5» 

22.03.2017 Запорожскую молодежь 
приглашают на День открытых 
дверей в центр занятости 

http://www.panoptikon.org/articles/91732-
zaporozhskuju-molodezh-priglashajut-na-den-otkrytykh-
dverejj-v.html 

«Паноптикон» 

 В Запорожье молодежь 
зазывают в центр занятости 

http://www.mig.com.ua/zaporozhe/item/26060-v-
zaporozhe-molodezh-zazyvayut-v-tsentr-zanyatosti 

«МИГ» 

23.03.2017 В Запорожский молодежный 
совет вошел КВНщик (студент 
ЗНУ Анатолий Шашков) и 
предприниматель 

http://1news.zp.ua/v-zaporozhskiy-molodezhnyiy-
sovet-voshel-kvnshhik/ 
 

“Первый 
Запорожский” 

24.03.2017 Математические методы в 
сфере экономики - профильная 
конференция в ЗНУ 

http://alextv.zp.ua/index.php?newsid=112517 
 

ТК «Алекс» 

27.03.2017 Запорожские тяжелоатлеты http://zasport.zp.ua/2017/03/27/zaporozhskie- «ЗА!спорт» 

http://www.vv.com.ua/v-zaporozhe-provedut-nemecko-ukrainskij-teatralnyj-festival
http://www.vv.com.ua/v-zaporozhe-provedut-nemecko-ukrainskij-teatralnyj-festival
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http://alextv.zp.ua/index.php?newsid=112517
http://zasport.zp.ua/2017/03/27/zaporozhskie-tyazheloatlety-prekrasno-vystupili-na-domashnem-chempionate-ukrainy/


прекрасно выступили на 
домашнем чемпионате 
Украины 

tyazheloatlety-prekrasno-vystupili-na-domashnem-
chempionate-ukrainy/ 
 

 Вес взят! Запорожские 
тяжелоатлеты отлично 
выступили на чемпионате 
Украины 

http://z-city.com.ua/23-03-17-17-27.03.2017 
 

«Z-city» 

 Знання з французької мови 
удосконалювали під час 
Марафону франкофонії в ЗНУ 

http://osvita.zoda.gov.ua/news/4063-
%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f-
%d0%b7-
%d1%84%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%86%d1%83%d0
%b7%d1%8c%d0%ba%d0%be%d1%97-
%d0%bc%d0%be%d0%b2%d0%b8-
%d1%83%d0%b4%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d0
%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8e.html 
 

Департамент 
освіти ЗОДА 

 "Запорізьке театральне 
товариство" подвело итоги 
конкурса на лучшую 
студенческую рецензию 
Первое место заняла студентка 
второго курса ЗНУ Седа 
Власова, второе место 
досталось второкурснице ЗНТУ 
Дарье Пузырь, третье занял 
студент второго курса ЗНУ 

http://www.mig.com.ua/zaporozhe/item/26206-
zaporizke-teatralne-tovaristvo-podvelo-itogi-konkursa-
na-luchshuyu-studencheskuyu-retsenziyu 
 

«МИГ» 
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http://osvita.zoda.gov.ua/news/4063-%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%b7-%d1%84%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%86%d1%83%d0%b7%d1%8c%d0%ba%d0%be%d1%97-%d0%bc%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d1%83%d0%b4%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8e.html
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Денис Кузнецов 
 Запорожские абитуриенты 

тренируются на пробном ВНО 
http://reporter-
ua.com/2017/03/27/313617_zaporozhskie-abiturienty-
treniruyutsya-na-probnom-vno 

«Репортер» 

 У ЗНУ учасники 
всеукраїнського Марафону 
франкофонії вдосконалювали 
власну французьку завдяки 
іграм 

http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini-
oblastej/2017/03/27/u-znu-uchasniki-
vseukrayinskogo-marafonu-frankofoniyi/ 
 

Міністерство 
освіти 
і науки України 

 Знання з французької мови 
удосконалювали під час 
Марафону франкофонії в ЗНУ 

http://osvita.zoda.gov.ua/news/4063-
%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f-
%d0%b7-
%d1%84%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%86%d1%83%d0
%b7%d1%8c%d0%ba%d0%be%d1%97-
%d0%bc%d0%be%d0%b2%d0%b8-
%d1%83%d0%b4%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d0
%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8e.html 
 

Департамент 
освіти ЗОДА 

28.03.2017 Знання з французької мови 
удосконалювали під час 
Марафону франкофонії в ЗНУ 

http://pedpresa.ua/180790-znannya-z-frantsuzkoyi-
movy-udoskonalyuvaly-pid-chas-marafonu-
frankofoniyi-v-znu.html 

"Педагогічна 
преса" 

 Студенти–театрали ЗНУ 
влаштували “капусник” до Дня 
театру 

http://porogy.zp.ua/2017/03/studenty-teatraly-znu-
pryvitaly-vlashtuvaly-kapusnyk-do-dnya-teatru/ 
 

«Пороги» 

29.03.2017 "Запорізьке театральні 
товариство" визначило 

http://www.zp-pravda.info/kultura/4054-zaporizke-
teatralni-tovaristvo-viznachilo-peremozhtsiv-

«Запорізька 
правда» 
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http://osvita.zoda.gov.ua/news/4063-%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%b7-%d1%84%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%86%d1%83%d0%b7%d1%8c%d0%ba%d0%be%d1%97-%d0%bc%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d1%83%d0%b4%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8e.html
http://pedpresa.ua/180790-znannya-z-frantsuzkoyi-movy-udoskonalyuvaly-pid-chas-marafonu-frankofoniyi-v-znu.html
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переможців конкурсу konkursu.html 
 Найкращі програмісти 

боролися за першість у 
Запорізькому національному 
університеті 

http://pedpresa.ua/180923-najkrashhi-programisty-
borolysya-za-pershist-u-zaporizkomu-natsionalnomu-
universyteti.html 

"Педагогічна 
преса" 

 Запорожские театры собрали 
награды на фестивале 
"Січеславна-2017". 
В номинации "Надежда 
Сичеславны - 2017" лауреатами 
стали: "Лучшая студенческая 
работа" - пластический 
спектакль «Великий Гэтсби» по 
мотивам романа 
С.Фитцджеральда студентов 
ЗНУ 

http://www.mig.com.ua/zaporozhe/item/26289-
zaporozhskie-teatry-sobrali-nagrady-na-festivale-
sicheslavna-2017 
 

«МИГ» 

 У ЗНУ найкращі програмісти 
Півдня України боролися за 
першість олімпіади з 
програмування 

http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini-
oblastej/2017/03/29/u-znu-najkrashhi-programisti-
pivdnya-ukrayini-borolisya-za-pershist-olimpiadi-z-
programuvannya/ 

Міністерство 
освіти 
і науки України 

 Молоді науковці-економісти 
прагнуть забезпечити якісне 
зростання регіонів 

http://osvita.zoda.gov.ua/news/4155-
%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b4%d1%96-
%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2%d
1%86%d1%96-
%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d1
%96%d1%81%d1%82%d0%b8-

Департамент 
освіти ЗОДА 
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http://www.mig.com.ua/zaporozhe/item/26289-zaporozhskie-teatry-sobrali-nagrady-na-festivale-sicheslavna-2017
http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini-oblastej/2017/03/29/u-znu-najkrashhi-programisti-pivdnya-ukrayini-borolisya-za-pershist-olimpiadi-z-programuvannya/
http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini-oblastej/2017/03/29/u-znu-najkrashhi-programisti-pivdnya-ukrayini-borolisya-za-pershist-olimpiadi-z-programuvannya/
http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini-oblastej/2017/03/29/u-znu-najkrashhi-programisti-pivdnya-ukrayini-borolisya-za-pershist-olimpiadi-z-programuvannya/
http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini-oblastej/2017/03/29/u-znu-najkrashhi-programisti-pivdnya-ukrayini-borolisya-za-pershist-olimpiadi-z-programuvannya/
http://osvita.zoda.gov.ua/news/4155-%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b4%d1%96-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%86%d1%96-%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d1%96%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b3%d0%bd%d1%83%d1%82%d1%8c.html
http://osvita.zoda.gov.ua/news/4155-%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b4%d1%96-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%86%d1%96-%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d1%96%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b3%d0%bd%d1%83%d1%82%d1%8c.html
http://osvita.zoda.gov.ua/news/4155-%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b4%d1%96-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%86%d1%96-%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d1%96%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b3%d0%bd%d1%83%d1%82%d1%8c.html
http://osvita.zoda.gov.ua/news/4155-%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b4%d1%96-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%86%d1%96-%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d1%96%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b3%d0%bd%d1%83%d1%82%d1%8c.html
http://osvita.zoda.gov.ua/news/4155-%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b4%d1%96-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%86%d1%96-%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d1%96%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b3%d0%bd%d1%83%d1%82%d1%8c.html
http://osvita.zoda.gov.ua/news/4155-%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b4%d1%96-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%86%d1%96-%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d1%96%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b3%d0%bd%d1%83%d1%82%d1%8c.html


%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b3%d0%bd%d1%83%d1
%82%d1%8c.html 
 

 ІІ етап Всеукраїнського 
конкурсу студентських робіт 
засвідчив фундаментальну 
підготовку молодих науковців 

http://osvita.zoda.gov.ua/news/4127-
%d1%96%d1%96-%d0%b5%d1%82%d0%b0%d0%bf-
%d0%b2%d1%81%d0%b5%d1%83%d0%ba%d1%80%d0
%b0%d1%97%d0%bd%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%be
%d0%b3%d0%be-
%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1
%81%d1%83-%d1%81%d1%82%d1%83.html 

Департамент 
освіти ЗОДА 

 Найкращі програмісти 
боролися за першість у 
Запорізькому національному 
університеті 

http://osvita.zoda.gov.ua/news/4124-
%d0%bd%d0%b0%d0%b9%d0%ba%d1%80%d0%b0%d
1%89%d1%96-
%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0
%bc%d1%96%d1%81%d1%82%d0%b8-
%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%b8%d
1%81%d1%8f-%d0%b7%d0%b0-
%d0%bf%d0%b5%d1%80.html 

Департамент 
освіти ЗОДА 

30.03.2017 ІІ етап Всеукраїнського 
конкурсу студентських робіт 
засвідчив фундаментальну 
підготовку молодих науковців 

http://pedpresa.ua/180981-ii-etap-vseukrayinskogo-
konkursu-studentskyh-robit-zasvidchyv-
fundamentalnu-pidgotovku-molodyh-naukovtsiv.html 
 

"Педагогічна 
преса" 

31.03.2017 Молоді науковці-економісти 
прагнуть забезпечити якісне 
зростання регіонів 

http://www.zp-
pravda.info/component/content/article/28-
nauka/4089-molodi-naukovtsi-ekonomisti-pragnut-
zabezpechiti-yakisne-zrostannya-regioniv.html 

«Запорізька 
правда» 

http://osvita.zoda.gov.ua/news/4155-%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b4%d1%96-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%86%d1%96-%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d1%96%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b3%d0%bd%d1%83%d1%82%d1%8c.html
http://osvita.zoda.gov.ua/news/4155-%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b4%d1%96-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%86%d1%96-%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d1%96%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b3%d0%bd%d1%83%d1%82%d1%8c.html
http://osvita.zoda.gov.ua/news/4127-%d1%96%d1%96-%d0%b5%d1%82%d0%b0%d0%bf-%d0%b2%d1%81%d0%b5%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d1%83-%d1%81%d1%82%d1%83.html
http://osvita.zoda.gov.ua/news/4127-%d1%96%d1%96-%d0%b5%d1%82%d0%b0%d0%bf-%d0%b2%d1%81%d0%b5%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d1%83-%d1%81%d1%82%d1%83.html
http://osvita.zoda.gov.ua/news/4127-%d1%96%d1%96-%d0%b5%d1%82%d0%b0%d0%bf-%d0%b2%d1%81%d0%b5%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d1%83-%d1%81%d1%82%d1%83.html
http://osvita.zoda.gov.ua/news/4127-%d1%96%d1%96-%d0%b5%d1%82%d0%b0%d0%bf-%d0%b2%d1%81%d0%b5%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d1%83-%d1%81%d1%82%d1%83.html
http://osvita.zoda.gov.ua/news/4127-%d1%96%d1%96-%d0%b5%d1%82%d0%b0%d0%bf-%d0%b2%d1%81%d0%b5%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d1%83-%d1%81%d1%82%d1%83.html
http://osvita.zoda.gov.ua/news/4127-%d1%96%d1%96-%d0%b5%d1%82%d0%b0%d0%bf-%d0%b2%d1%81%d0%b5%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d1%83-%d1%81%d1%82%d1%83.html
http://osvita.zoda.gov.ua/news/4127-%d1%96%d1%96-%d0%b5%d1%82%d0%b0%d0%bf-%d0%b2%d1%81%d0%b5%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d1%83-%d1%81%d1%82%d1%83.html
http://osvita.zoda.gov.ua/news/4124-%d0%bd%d0%b0%d0%b9%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%89%d1%96-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d1%96%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%8f-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d1%80.html
http://osvita.zoda.gov.ua/news/4124-%d0%bd%d0%b0%d0%b9%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%89%d1%96-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d1%96%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%8f-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d1%80.html
http://osvita.zoda.gov.ua/news/4124-%d0%bd%d0%b0%d0%b9%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%89%d1%96-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d1%96%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%8f-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d1%80.html
http://osvita.zoda.gov.ua/news/4124-%d0%bd%d0%b0%d0%b9%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%89%d1%96-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d1%96%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%8f-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d1%80.html
http://osvita.zoda.gov.ua/news/4124-%d0%bd%d0%b0%d0%b9%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%89%d1%96-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d1%96%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%8f-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d1%80.html
http://osvita.zoda.gov.ua/news/4124-%d0%bd%d0%b0%d0%b9%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%89%d1%96-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d1%96%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%8f-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d1%80.html
http://osvita.zoda.gov.ua/news/4124-%d0%bd%d0%b0%d0%b9%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%89%d1%96-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d1%96%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%8f-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d1%80.html
http://osvita.zoda.gov.ua/news/4124-%d0%bd%d0%b0%d0%b9%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%89%d1%96-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d1%96%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%8f-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d1%80.html
http://pedpresa.ua/180981-ii-etap-vseukrayinskogo-konkursu-studentskyh-robit-zasvidchyv-fundamentalnu-pidgotovku-molodyh-naukovtsiv.html
http://pedpresa.ua/180981-ii-etap-vseukrayinskogo-konkursu-studentskyh-robit-zasvidchyv-fundamentalnu-pidgotovku-molodyh-naukovtsiv.html
http://pedpresa.ua/180981-ii-etap-vseukrayinskogo-konkursu-studentskyh-robit-zasvidchyv-fundamentalnu-pidgotovku-molodyh-naukovtsiv.html
http://www.zp-pravda.info/component/content/article/28-nauka/4089-molodi-naukovtsi-ekonomisti-pragnut-zabezpechiti-yakisne-zrostannya-regioniv.html
http://www.zp-pravda.info/component/content/article/28-nauka/4089-molodi-naukovtsi-ekonomisti-pragnut-zabezpechiti-yakisne-zrostannya-regioniv.html
http://www.zp-pravda.info/component/content/article/28-nauka/4089-molodi-naukovtsi-ekonomisti-pragnut-zabezpechiti-yakisne-zrostannya-regioniv.html
http://www.zp-pravda.info/component/content/article/28-nauka/4089-molodi-naukovtsi-ekonomisti-pragnut-zabezpechiti-yakisne-zrostannya-regioniv.html


 Молоді науковці-економісти 
прагнуть забезпечити якісне 
зростання регіонів 

http://pedpresa.ua/181054-molodi-naukovtsi-
ekonomisty-pragnut-zabezpechyty-yakisne-zrostannya-
regioniv.html 

"Педагогічна 
преса" 

 Запоріжанам пропонують 
насолодитися кіношедевром 

https://www.obozrevatel.com/zp/kultura-i-
sport/43952-zaporozhtsev-zovut-nasladitsya-
kinoshedevrom.htm  

«Обозреватель 
Запорожье» 

 Молоді науковці-економісти 
прагнуть забезпечити якісне 
зростання регіонів 

http://www.zp-
pravda.info/component/content/article/28-
nauka/4089-molodi-naukovtsi-ekonomisti-pragnut-
zabezpechiti-yakisne-zrostannya-regioniv.html  

«Запорізька 
правда» 

 
 
ТБ -  13 сюжетів 

10.03.2017 Запорожские абитуриенты 
могут попробовать свои силы в 
пробном ВНО 

http://tv5.zp.ua/news/zaporozhskie-abiturienty-mogut-
poprobovat-svoi-sily-v-probnom-vno/ 

«ТВ-5» 

 В воскресенье на базе ЗНУ 
пройдут бесплатные пробные 
тренинги по внешнему 
независимому оцениванию. В 
09.00 стартует тест по 
биологии, в 13.00 - по химии 

http://alextv.zp.ua/index.php?newsid=111028 
 

«Алекс» 

13.03.2017 Паскевська Ю.А. взяла участь у 
програмі "Акценти" (прямий 
ефір)  

 «Канал Z» 

 В Запорожье стартовало http://tv5.zp.ua/news/v-zaporozhe-startovalo-probnoe- «ТВ-5» 

http://pedpresa.ua/181054-molodi-naukovtsi-ekonomisty-pragnut-zabezpechyty-yakisne-zrostannya-regioniv.html
http://pedpresa.ua/181054-molodi-naukovtsi-ekonomisty-pragnut-zabezpechyty-yakisne-zrostannya-regioniv.html
http://pedpresa.ua/181054-molodi-naukovtsi-ekonomisty-pragnut-zabezpechyty-yakisne-zrostannya-regioniv.html
https://www.obozrevatel.com/zp/kultura-i-sport/43952-zaporozhtsev-zovut-nasladitsya-kinoshedevrom.htm
https://www.obozrevatel.com/zp/kultura-i-sport/43952-zaporozhtsev-zovut-nasladitsya-kinoshedevrom.htm
https://www.obozrevatel.com/zp/kultura-i-sport/43952-zaporozhtsev-zovut-nasladitsya-kinoshedevrom.htm
http://www.zp-pravda.info/component/content/article/28-nauka/4089-molodi-naukovtsi-ekonomisti-pragnut-zabezpechiti-yakisne-zrostannya-regioniv.html
http://www.zp-pravda.info/component/content/article/28-nauka/4089-molodi-naukovtsi-ekonomisti-pragnut-zabezpechiti-yakisne-zrostannya-regioniv.html
http://www.zp-pravda.info/component/content/article/28-nauka/4089-molodi-naukovtsi-ekonomisti-pragnut-zabezpechiti-yakisne-zrostannya-regioniv.html
http://www.zp-pravda.info/component/content/article/28-nauka/4089-molodi-naukovtsi-ekonomisti-pragnut-zabezpechiti-yakisne-zrostannya-regioniv.html
http://tv5.zp.ua/news/zaporozhskie-abiturienty-mogut-poprobovat-svoi-sily-v-probnom-vno/
http://tv5.zp.ua/news/zaporozhskie-abiturienty-mogut-poprobovat-svoi-sily-v-probnom-vno/
http://alextv.zp.ua/index.php?newsid=111028
http://tv5.zp.ua/news/v-zaporozhe-startovalo-probnoe-vneshnee-nezavisimoe-ocenivanie/


пробное внешнее независимое 
оценивание 

vneshnee-nezavisimoe-ocenivanie/ 

20.03.2017 Пробне ЗНО та франкофонія у 
ЗНУ 

http://tv5.zp.ua/news/ «ТВ-5» 

 Пробне ЗНО  http://zodtrk.zp.ua/telekurier/ ЗОДТРК 
«Запоріжжя» 

21.03.2017 Форум з питань фемінізму у 
ЗНУ 

http://zodtrk.zp.ua/telekurier/ ЗОДТРК 
«Запоріжжя» 

23.03.2017 Математические методы в 
сфере экономики - профильная 
конференция в ЗНУ 

http://alextv.zp.ua/news/ 
 

«Алекс» 

27.03.2017 В Запорожье завершилось 
пробное ВНО 

http://tv5.zp.ua/news/v-zaporozhe-zavershilos-
probnoe-vno/ 

«ТВ-5» 

 Міській конкурс з фізичних 
досліджень серед школярів  

http://zodtrk.zp.ua/telekurier/ 
 

ЗОДТРК 
«Запоріжжя» 

28.03.2017 Театральный капустник в 
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Преса - 33 публікації, із них в газеті «Освіта України» - 2 
02.03.2017 «Запорозька Січ» – № 040-043 

(6239-6242) – с. 15 
«Масленица по-запорожски: вкусные угощения и укрощение огня» (про 
святковий тиждень у Запоріжжі та святкування Масниці у ЗНУ, під час 
якого були зібрані благодійні кошти – для важкохворих студентів 
університету Катерини Маслій та Максима Каманова) 

 «МИГ» – №9 (7110) – с. 3 Рубрика «Погуляли» (про святкування Масляної у Запоріжжі: одними з 
осередків свята стали площі в ЗНУ – від університетського центру культури 
та історико-культурного комплексу «700-річний Запорізький дуб, де 
гуляння проходили під патронатом ВГО «Спас») 

 «МИГ» – №9 (7110) – с. 33 «Победная серия «Орбиты» («Орбіта-ЗТМК-ЗНУ» отримала в 11-турі 
Суперліги перемогу над «Сєверодонечанкою» (3:0; 3:1), тепер 17-18 
березня запланована зустріч із вінницьким «Білозгаром» - боротьба 
відбудеться за 4 сходинку турнірної таблиці) 

 «Запорізька правда» – №9 
(23744) – с. 22 

«Тіні погублених рік» (спогади про відомого вченого, публіциста і 
письменника, академіка, професора ЗНУ Віктора Чабаненка, патріота 
рідної землі, який опікувався долею Великого Луга Запорізького) 

 «Запорізька правда» – №9 
(23744) – с. 30 

«Волейбол. Суперліга. 11-й тур» (про перемогу волейболісток «Орбіта-
ЗТМК-ЗНУ» над командою Сєверодончанка» в 11-му турі Суперліги. 
Запорізькі баскетболістки продовжать боротьбу за 4 сходину чемпіонату) 

 «Верже» – №8 (1227) – с. 5 «К чему ведет нарастающий радикализм в стране?» (критичний огляд 
економічної та політичної ситуації у країні: радикалізм, енергетична 
блокада, інформаційний тиск з боку агресора та інші господарські 
негаразди на тлі загальної політичної кризи) – від політолога ФСУ ЗНУ 
Тетяни Ніколаєвої) 

06.03.2017 «Освіта України» – № 8 (1511) 
– с. 3 

«Битва стартапів» (у ЗНУ відбулася чергова битва стартапів, у якій взяли 
участь також студенти економічного факультету та інкубанти «БІ-



Запоріжжя» Владислав Конєв і Дар’я Пензева) 
09.03.2017 «Запорозька Січ» – № 045-048 

(6244-6247) – с. 29 
«Філологи ЗНУ передали дітям Авдіївки книги» (представники 
філологічного факультету ЗНУ організували акцію «Подаруй дитині книгу», 
під час якої зібрали й передали понад 500 книжок – для молодшого 
покоління читачів Авдіївки. До акції долучилися студрада факультету на 
чолі із Олександрою Бірюковою, доцент кафедри української літератури 
Ірина Бакаленко, представники наукової бібліотеки, очолюваної Ніною 
Чалою) 

 «МИГ» – №10 (7111) – с. 35  «Две медали на троих» (випускниця ЗНУ Олеся Повх та студентка ЕПК 
Анастасія Бризгіна – обидві вихованки Костянтина Рурака – здобули для 
збірної України срібну та бронзову медалі чемпіонату Європи (Белград, 
Сербія)) 

 «МИГ» – №10 (7111) – с. 35  «Тернополь пока не по зубам» (запорізька «Орбіта-ЗТМК-ЗНУ» 
поступилася гостям – тернопільській «Галичанці» у 12 турі волейбольної 
Суперліги – 0:3) 

 «Запорізька правда» – №10 
(23745) – с. 30 

«Легка атлетика» (про срібну та бронзову медалі  Олесі Повх та студентки 
ЕПК Анастасії Бризгіної, які вони привезли з чемпіонату Європи (Белград, 
Сербія)) 

 «Верже» – №9 (1228) – с. 5 
 
 
 

«Каким должно быть правительство в условиях кризиса?» (критичний 
огляд: падіння економічної ситуації в України та бездіяльність уряду – від 
політолога ФСУ ЗНУ Тетяни Ніколаєвої) 

 
 

«Верже» – №9 (1228) – с. 22 «Запорожская спортсменка завоевала «серебро» на континентальном 
первенстве» (бігунка Олеся Повх, випускниця ЗНУ, принесла збірній 
України срібну медаль чемпіонату Європи (Белград, Сербія)). 

13.03.2017 «Освіта України» – № 9-10 «Ректорські олімпіади»» (про досвід проведення вперше у ЗНУ 



(1512) – с. 5 Ректорських олімпіад для учнів 11 класів з 9 профільних предметів. 
Участь у них взяли близько 400 школярів з 14 районів Запорізької 
області) 

16.03.2017 «Запорізька правда» – №11 
(23746) – с. 1 

«Молодих рецензентів оцінюватиме журналістка “Запорізької правди”» 
(про конкурс на кращу студентську театральну рецензію, оголошений ГО 
«Запорізьке театральне товариство» у рамках ХХV фестивалю-конкурсу на 
вищу театральну нагороду Придніпров’я «Січеславна». 18-20 березня 
учасники переглянуть низку вистав запорізьких театрів, у тому числі 
постанови студентів театрального відділення ЗНУ. Участь у конкурсі 
беруть студентки запорізьких вишів із спеціальності «Журналістика») 

 «Запорізька правда» – №11 
(23746) – с. 30 

«Четверта команда визначиться у Запоріжжі» (за підсумками 13-го туру 
жіночої волейбольної Суперліги «Орбіта-ЗТМК-ЗНУ» вийшла у наступний 
тур і тепер змагатиметься із «Білозгаром» - 18-19 березня, аби увійти у 4-
ку найкращих команд Суперліги) 

 «Верже» – №10 (1229) – с. 5 «Что суд Гаагский нам готовит?» (про подання України до Гаагського суду 
стосовно дій РФ та роздуми з приводу сумнівів щодо ефективності його 
рішень – від політолога ФСУ ЗНУ Тетяни Ніколаєвої) 

 «Запорозька Січ» – № 050-053 
(6249-6252) – с. 28 

«У «Орбиты появился шанс» («Орбіта-ЗТМК-ЗНУ» отримала шанс увійти 
до фіналу Суперліги, у разі перемоги над командою «Білозгар» у 14-му 
турі) 

 «МИГ» – №11 (7112) – с. 35 «Орбита все еще в игре» (команда Ірини Комісарової та Сергія Попова 
продовжує боротьбу за входження до квартету найсильніших клубів – 
разом із «Хіміком», «Галичанкою», «Волинню» та «Білозгаром») 

23.03.2017 «МИГ» – №12 (7113) – с. 5  «Готовимся делить “Общественный бюджет”» (незабаром стартує битва 
громадських ініціатив за «Громадський бюджет-2017»: про конкурс 
розповіли представникам мас-медіа начальник управління внутрішньої 



політики, преси та інформації ЗМР Володимир Головешко та член 
координаційної ради з питань «Громадського бюджету» Юлія Паскевська) 

 «МИГ» – №12 (7113) – с. 11  «Больше петиций хороших и разных» (в усьому прогресивному світі існує 
практика вивчення громадської думки та потреб суспільства за петиціями, 
надісланими на сайти офіційних органів влади, на що вказала Юлія 
Паскевська на засіданні круглого столу у «Запорізькому медіа-центрі». 
Йшлося про особливості функціонування цієї системи у Запорізькому 
регіоні) 

 «МИГ» – №12 (7113) – с. 35 «Запорожье – родина богатырей» (Запоріжжя відроджує славу регіону 
спортивної атлетики: 21 березня у «Козак Палаці» відбулися змагання 
серед юніорів. Минулий рік загалом був плідним для спортсмена, 
студента ЕПК Кирила Пирогова) 

 «МИГ» – №12 (7113) – с. 35 «Не выстояли» (волейболістки «Орбіти-ЗТМК-ЗНУ» стали 5-ми за 
результатами першого етапу чемпіонату України серед команд Суперліги, 
надалі боротьбу вестимуть за 5-8 місця у чемпіонаті. У матчі із командою 
«Білозгар-Медуніверситет», який відбувся в СК ЗНУ, перемогли гості) 

 «Верже» – №11 (1230) – с. 5 «Бандитский патриотизм и европейское будущее Украины» (критичний 
огляд ситуації щодо розпочатої боротьби із блокувальниками Донбасу, 
приклади та порівняння ситуацій на міжнародній арені – від політолога 
ФСУ ЗНУ Тетяни Ніколаєвої) 

 «Запорізька правда» – №12 
(23747) – с. 4 

«Відродження слави української важкої атлетики розпочнеться із 
Запорізького краю, - переконані запоріжці» (чемпіонат України з важкої 
атлетики серед юніорів та Всеукраїнський турнір пам’яті Л. І. 
Жаботинського проходить у Запоріжжі. До складу збірної області увійшов і 
бронзовий призер Європи, студент ЕПК Кирило Пирогов) 

 «Запорізька правда» – №12 «Звучала прекрасна поезія Олександра Абліцова» (у науковій бібліотеці 



(23747) – с. 16 ЗНУ відбувся вечір, присвячений пам’яті випускника вишу, поета  
Олександра Абліцова. Організатором виступила завідувач кафедри 
українознавства Ольга Стадніченко) 

 «Запорізька правда» – №12 
(23747) – с. 30 

«Боротьба за медалі без нас» (команда «Орбіта-ЗТМК-ЗНУ» у 14-турі 
Суперліги поступилася «Білозгару-Медуніверситету») 

 «Запорізька правда» – №12 
(23747) – с. 30 

«Одразу троє нових членів НСПУ від Запоріжжя» (Правління Запорізької 
обласної організації Національної спілки письменників України прийняло 
рішення зачислити до складу членів НСПУ трьох запоріжців, у числі яких 
Ольга Стадніченко) 

 «Запорозька Січ» – № 055-058 
(6254-6257) – с. 8 

«Мир красоты: блеск и подводные камни» (20-річна студентка ЗНУ 
спеціальності «Економічна кібернетика» Альона Полова стала 
переможницею конкурсу «Королева Запоріжжя» на початку березня. 
Вона підкорила членів журі пластикою та харизмою) 

25.03.2017  «Запорізька Січ» – №059 
(6258). – с. 5 

«Поліпшити екологію Запоріжжя допоможуть каліфорнійські хробаки» 
(учениця 10 класу Запорізького ліцею «Логос» Діана Макогон вже другий 
рік поспіль є призером обласних етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідних робіт МАН України. Керує науковою діяльністю 
школярки доцент кафедри фізіології, імунології і біохімії з курсом ЦЗ та 
медицини ЗНУ Євген Федотов) 

30.03.2017 «Запорізька Січ» – №060-063 
(6259-6262). – с. 29 

«Наши парни лучше! А девушки – потом» (за результатами чемпіонату 
України з важкої атлетики серед юніорів до 20 років чоловіча команда 
Запорізької області посіла 1 місце. У її складі – студенти ЕПК ЗНУ Тарас 
Гришин, Кирило Пирогов, Олег Ганзенко) 

 «МИГ» – №13 (7114). – с. 35 «Команда на вырост» (учасниками та призерами чемпіонату України з 
важкої атлетики серед юніорів стали вихованці ЕПК ЗНУ Тарас Гришин, 
Кирило Пирогов та Олег Ганзенко, які посіли 1 місце у своїй ваговій 



категорії, а також – Дмитро Вороновський – 2 місце. Загальнокомандне 
місце запорізької команди – 1)    

 «Верже» – № 12. – с. 5 
 
 

«Сдвиг к риску как верный путь к политической изоляции» (йдеться про 
внутрішню та зовнішню блокаду країни, політичні прогнози вибудовує 
політолог ЗНУ Тетяна Ніколаєва) 

 


