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01.04.2017 У Запоріжжі відбудеться 
дискусія за участі Комісії з 
журналістської етики 

http://porogy.zp.ua/2017/04/u-zaporizhzhi-
vidbudetsya-dyskusiya-za-uchasti-komisiyi-z-
zhurnalistskoyi-etyky/  

«Пороги» 

 Улюблені комедії викладачів 
журфаку ЗНУ (опитування) 

http://universe.zp.ua/?p=13218  «Юніверс» 

03.04.2017 Щорічний науково-практичний 
семінар з єврейської історії та 
історії Голокосту 

http://tkuma.dp.ua/index.php/ua/obrazovanie/proekti-
dlya-uchiteley/1459-shchorichnij-naukovo-praktichnij-
seminar-z-evrejskoji-istoriji-ta-istoriji-golokostu  

«ТКУМА» 

04.04.2017 Участь ЗНУ в КВК http://www.panoptikon.org/articles/92163-
sovershennoletie-otkrytojj-zaporozhskojj-ligi-kvn-novyjj-
zal.html  

«Паноптикон» 

 У ЗНУ продовжуються тренінги 
з медіадосліджень 

http://universe.zp.ua/?p=13256  «Юніверс» 

 Найкращі програмісти 
боролися за першість у 
Запорізькому національному 
університеті 

http://zp-pravda.info/28-nauka/4113-best-prog.html  «Запорізька 
правда» 

05.04.2017 У ЗНУ відбулася дискусія за 
участі Комісії з журналістської 
етики 

http://porogy.zp.ua/2017/04/u-znu-vidbulasya-
dyskusiya-za-uchasti-komisiyi-z-zhurnalistskoyi-etyky/  

«Пороги» 

 На журфаці ЗНУ розпочато http://universe.zp.ua/?p=13272  «Юніверс» 
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фотоконкурс 
06.04.2017 Представник французького 

вишу дю Мен – партнера ЗНУ – 
візьме участь у відкритті ІІ 
етапу Всеукраїнської 
студентської Олімпіади 

http://zp-pravda.info/kultura/4159-predstavnik-
frantsuzkogo-vishu-dyu-men-partnera-znu-vizme-
uchast-u-vidkritti-ii-etapu-vseukrajinskoji-studentskoji-
olimpiadi.html  

«Запорізька 
правда» 

 Учні обирають професії новими 
методами. Про тренінги в ЗНУ 

https://ukurier.gov.ua/uk/news/uchni-obirayut-
profesiyi-novimi-metodami/ 

«Урядовий кур’єр» 

07.04.2017 Що читають студенти журфаку 
ЗНУ? (опитування) 

http://universe.zp.ua/?p=12926  «Юніверс» 

 Запорізьким студентам 
показали виставу про людей з 
інвалідністю 

https://www.061.ua/news/1611678  Сайт «061» 

 О. Охредько: інформація про 
центри «Крим – Україна». 
Згадка про ЗНУ, його 
факультети, контактні дані 

http://osvita.ua/blogs/55385/  «Оsvita.ua» 

 Для запорізьких школярів 
організували «Корисні STREAM-
канікули» 

http://www.panoptikon.org/articles/92266-dlja-
zaporozhskikh-shkolnikov-organizovali-poleznye-
stream.html 

«Паноптикон» 

 Козаки та журналісти 
вирішували, як захищатися від 
медіа-агресора. Згадується 
Федір Турченко 

http://www.zoda.gov.ua/news/35786/kozaki-ta-
zhurnalisti-virishuvali,-yak-zahishatisya-vid-media-
agresora.html  

ЗОДА 

08.04.2017 У Запоріжжі пройшов конкурс 
дитячої літературної творчості. 

http://iz.com.ua/zaporoje/118676-v-zaporozhe-proshel-
konkurs-detskogo-literaturnogo-tvorchestva.html 

«Индустриальное 
Запорожье» 
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У журі – Н. Стадніченко і Н. 
Соколовська 

 Рейтинг «Орбіти» в першому 
турнірі ліги 

http://volleyball.sport.ua/news/340629 «volleyball» 

 Для запорізьких школярів 
організували «Корисні STREAM-
канікули» 

http://iz.com.ua/zaporoje/118681-v-zaporozhe-
provodyat-poleznye-kanikuly.html 

«Индустриальное 
Запорожье» 

10.04.2017 У Запоріжжі обговорили 
проблеми негативного впливу 
соціальних мереж на підлітків 

http://www.mig.com.ua/zaporozhe/item/26651-v-
zaporozhe-obsudili-problemy-negativnogo-vliyaniya-
sotsialnykh-setej-na-podrostkov  

«МИГ» 

 У Запоріжжі обговорили 
проблеми негативного впливу 
соціальних мереж на підлітків 

http://iz.com.ua/zaporoje/118746-v-zaporozhe-
obsudili-problemy-negativnogo-vliyaniya-socialnyh-
setey-na-podrostkov.html 

«Индустриальное 
Запорожье» 

 У Запоріжжі обговорили 
проблеми негативного впливу 
соціальних мереж на підлітків 

http://www.mv.org.ua/news/147802-
v_zaporozhe_zanjalis_vlijaniem_destruktivnyh_kultov_n
a_podrostkov_v_socsetjah.html 

«Местные вести» 

 У Запоріжжі обговорили 
проблеми негативного впливу 
соціальних мереж на підлітків 

https://www.obozrevatel.com/zp/hronika/84135-
zaporozhtsyi-vs-sotsseti-gorozhane-obespokoenyi-
negativnyim-vliyaeniem-interneta.htm 

«Обозреватель» 

 Запорізька «Орбіта» лідирує 
після першого туру 

http://reporter-
ua.com/2017/04/10/314338_zaporozhskaya-orbita-
lidiruet-posle-pervogo-tura-foto 

«Репортер» 

 У Дніпрі пройшла 
Всеукраїнська студентська 
олімпіада. Взяла участь 
студентка факультету 

http://vesti.dp.ua/u-dnipri-projshla-
vseukra%D1%97nska-studentska-olimpiada/ 

«Вісті 
Придніпров’я» 
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журналістики Марина 
Закарлюка 

 На факультеті журналістики 
ЗНУ проходить соціальна акція 
«Просторуй!» 

http://universe.zp.ua/?p=13383  «Юніверс» 

 Студентам ЗНУ представили 
виставу про людей з 
обмеженими можливостями 

http://universe.zp.ua/?p=13354  «Юніверс» 

11.04.2017 «Орбіта» в Суперлізі http://val.ua/uk/93770.html «Високий вал» 
 Книжка, пропущена крізь 

серце. Про книжку Олександра 
Білоусенка 

http://uanews.zp.ua/society/2017/04/11/103529.html  «Новини 
Запоріжжя» 

 Книжка, пропущена крізь 
серце. Про книжку 
Олександра Білоусенка  

http://www.zoda.gov.ua/news/35840/knizhka,-
propushena-kriz-sertse.html  

ЗОДА 

 У ЗНУ проводиться курс із 
журналістських розслідувань 

http://universe.zp.ua/?p=13388  «Юніверс» 

 У ЗНУ продовжуються тренінги 
з медіадосліджень 

http://porogy.zp.ua/2017/04/u-znu-prodovzhuyutsya-
treningy-z-mediadoslidzhen/  

«Пороги» 

12.04.2017 Майбутні студенти змагалися 
за преференції у виші або 
креативний підбір студентів від 
ЗНУ 

http://akimovkast.com/2017/04/majbutni-studenty-
zmahalysya-za-preferentsiji-u-vyshi-abo-kreatyvnyj-
pidbir-studentiv-vid-znu/ 

Сайт «Акимовка 
СТ» 

 Французький професор 
розказав про наномагнетизм 
студентам ЗНУ 

http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini-
oblastej/2017/04/12/franczuzkij-profesor-rozkazav-
pro-nanomagnetizm-studentam-znu/  

МОН 
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 Всеукраїнська студентська 
олімпіада зібрала в ЗНУ 
знавців французької мови 

http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini-
oblastej/2017/04/12/vseukrayinska-studentska-
olimpiada-zibrala-v-znu-znavcziv-franczuzkoyi-movi/  

МОН 

13.04.2017 Готуємося до археологічної 
експедиції. Геннадій Тощев 

http://us.bdpu.org/hotujemosya-do-arheolohichnoji-
ekspedytsiji.html  

«Університетське 
слово» 

 Згадується команда ЗНУ з 
баскетболу 

http://topnews.zp.ua/society/2017/04/13/126522.html    «Новини 
Запоріжжя» 

 Згадується команда ЗНУ з 
баскетболу 

http://www.mig.com.ua/zaporozhe/item/26820-bk-
zaporozhe-2-zntu-chempion-goroda-po-basketbolu 

«МИГ» 

 У ЗНУ науковці та виробники 
обговорили сучасні методи та 
технології якості матеріалів 

http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini-
oblastej/2017/04/13/znu-proviv-naukovu-
konferencziyu-%C2%ABsuchasni-metodi-ta-
texnologiyi-yakosti-materialiv%C2%BB/   

МОН 

 Вчені-фізики працювали під 
гаслом «Наука має вирішувати 
завдання виробництва» 

http://osvita.zoda.gov.ua/news/4462-
%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96-
%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8-
%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E%D0%B2%
D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D1%96%D0%B4-
%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%BC-
%D0%BD%D0%B0.html  

Департамент 
освіти і науки 
ЗОДА 

 ЗНУ розширює співпрацю із 
французьким вишем-
партнером – Університетом 
дю Мен 

http://osvita.zoda.gov.ua/news/4458-
%D0%B7%D0%BD%D1%83-
%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%88%D0%B8%D1%80%
D1%8E%D1%94-
%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BF%D1%80%
D0%B0%D1%86%D1%8E-%D1%96%D0%B7-
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освіти і науки 
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http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini-oblastej/2017/04/13/znu-proviv-naukovu-konferencziyu-%C2%ABsuchasni-metodi-ta-texnologiyi-yakosti-materialiv%C2%BB/
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http://osvita.zoda.gov.ua/news/4462-%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96-%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D1%96%D0%B4-%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%BC-%D0%BD%D0%B0.html
http://osvita.zoda.gov.ua/news/4462-%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96-%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D1%96%D0%B4-%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%BC-%D0%BD%D0%B0.html
http://osvita.zoda.gov.ua/news/4462-%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96-%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D1%96%D0%B4-%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%BC-%D0%BD%D0%B0.html
http://osvita.zoda.gov.ua/news/4462-%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96-%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D1%96%D0%B4-%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%BC-%D0%BD%D0%B0.html
http://osvita.zoda.gov.ua/news/4462-%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96-%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D1%96%D0%B4-%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%BC-%D0%BD%D0%B0.html
http://osvita.zoda.gov.ua/news/4462-%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96-%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D1%96%D0%B4-%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%BC-%D0%BD%D0%B0.html
http://osvita.zoda.gov.ua/news/4462-%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96-%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D1%96%D0%B4-%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%BC-%D0%BD%D0%B0.html
http://osvita.zoda.gov.ua/news/4458-%D0%B7%D0%BD%D1%83-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%88%D0%B8%D1%80%D1%8E%D1%94-%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E-%D1%96%D0%B7-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8.html
http://osvita.zoda.gov.ua/news/4458-%D0%B7%D0%BD%D1%83-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%88%D0%B8%D1%80%D1%8E%D1%94-%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E-%D1%96%D0%B7-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8.html
http://osvita.zoda.gov.ua/news/4458-%D0%B7%D0%BD%D1%83-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%88%D0%B8%D1%80%D1%8E%D1%94-%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E-%D1%96%D0%B7-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8.html
http://osvita.zoda.gov.ua/news/4458-%D0%B7%D0%BD%D1%83-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%88%D0%B8%D1%80%D1%8E%D1%94-%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E-%D1%96%D0%B7-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8.html
http://osvita.zoda.gov.ua/news/4458-%D0%B7%D0%BD%D1%83-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%88%D0%B8%D1%80%D1%8E%D1%94-%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E-%D1%96%D0%B7-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8.html
http://osvita.zoda.gov.ua/news/4458-%D0%B7%D0%BD%D1%83-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%88%D0%B8%D1%80%D1%8E%D1%94-%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E-%D1%96%D0%B7-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8.html


%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%
D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8.html  

15.04.2017 ЗНУ буде виступати у 
всеукраїнській універсіаді зі 
стрітболу 

http://iz.com.ua/zaporoje/119046-studenty-
zaporozhskih-vuzov-sporili-za-putevku-na-
vseukrainskuyu-universiadu-po-stritbolu.html  

«Индустриальное 
Запорожье» 

 Участь команди ЗНУ у 
відкритому чемпіонаті з 
баскетболу 

http://iz.com.ua/zaporoje/119062-lyubimec-
zaporozhskih-bolelschikov-ne-smog-pomoch-svoey-
komande-stat-chempionom.html  

«Индустриальное 
Запорожье» 

17.04.2017 ЗНУ буде виступати у 
всеукраїнській універсіаді зі 
стрітболу 

http://www.mig.com.ua/zaporozhe/item/26855-bk-
zaporizhzhya-opredelilsya-predstavitel-zaporozhya-v-
stritbolnykh-sorevnovaniyakh-universiady  

«МИГ» 

 ЗНУ буде виступати у 
всеукраїнській універсіаді зі 
стрітболу 

http://topnews.zp.ua/society/2017/04/17/126670.html  «Новости 
Запорожья» 

 Визначився представник 
Запоріжжя в стрітбольних 
змаганнях Універсіади 

http://uanews.zp.ua/society/2017/04/17/103764.html  «Новости 
Запорожья» 

18.04.2017 За участі Радника Міністра 
освіти і науки у ЗНУ 
обговорили запровадження 
програм PhD 

http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini-
oblastej/2017/04/18/za-uchasti-radnika-ministra-
osviti-i-nauki-u-znu-obgovorili-zaprovadzhennya-
program-phd/  

МОН 

 У ЗНУ нагородили переможців 
студентських проектів 
 

http://pedpresa.ua/181886-u-znu-nagorodyly-
peremozhtsiv-studentskyh-proektiv.html  

«Педпреса» 

 У ЗНУ на конкурсі молодіжних 
проектів представили штучне 

http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini-
oblastej/2017/04/18/u-znu-na-konkursi-molodizhnix-

МОН 

http://osvita.zoda.gov.ua/news/4458-%D0%B7%D0%BD%D1%83-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%88%D0%B8%D1%80%D1%8E%D1%94-%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E-%D1%96%D0%B7-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8.html
http://osvita.zoda.gov.ua/news/4458-%D0%B7%D0%BD%D1%83-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%88%D0%B8%D1%80%D1%8E%D1%94-%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E-%D1%96%D0%B7-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8.html
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http://iz.com.ua/zaporoje/119062-lyubimec-zaporozhskih-bolelschikov-ne-smog-pomoch-svoey-komande-stat-chempionom.html
http://iz.com.ua/zaporoje/119062-lyubimec-zaporozhskih-bolelschikov-ne-smog-pomoch-svoey-komande-stat-chempionom.html
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http://www.mig.com.ua/zaporozhe/item/26855-bk-zaporizhzhya-opredelilsya-predstavitel-zaporozhya-v-stritbolnykh-sorevnovaniyakh-universiady
http://topnews.zp.ua/society/2017/04/17/126670.html
http://uanews.zp.ua/society/2017/04/17/103764.html
http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini-oblastej/2017/04/18/za-uchasti-radnika-ministra-osviti-i-nauki-u-znu-obgovorili-zaprovadzhennya-program-phd/
http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini-oblastej/2017/04/18/za-uchasti-radnika-ministra-osviti-i-nauki-u-znu-obgovorili-zaprovadzhennya-program-phd/
http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini-oblastej/2017/04/18/za-uchasti-radnika-ministra-osviti-i-nauki-u-znu-obgovorili-zaprovadzhennya-program-phd/
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http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini-oblastej/2017/04/18/u-znu-na-konkursi-molodizhnix-proektiv-predstavlyali-shtuchne-derevo-generator/


дерево-генератор та 
дизайнерські лавки для міста 

proektiv-predstavlyali-shtuchne-derevo-generator/  

 Запорізькі студенти розіграли 
путівку на Всеукраїнську 
Універсіаду зі стрітболу 

http://osvita.zoda.gov.ua/news/4550-
%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%
D1%82%D0%B8-
%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%96%D0%B3%D1%80%
D0%B0%D0%BB%D0%B8-
%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%96%D0%B2.html  

Департамент 
освіти і науки 
ЗОДА 

 ЗНУ буде виступати у 
всеукраїнській універсіаді зі 
стрітболу 

http://topnews.zp.ua/other/2017/04/18/126677.html  «Новости 
Запорожья» 

 Запорізькі студенти розіграли 
путівку на Всеукраїнську 
Універсіаду зі стрітболу 

http://iz.com.ua/zaporoje/119134-studenty-
zaporozhskih-vuzov-sporili-za-putevku-na-
vseukrainskuyu-universiadu-po-stritbolu.html  

«Индустриальное 
Запорожье» 

 У ЗНУ підбили підсумки 
конкурсу проектів 
«Запорізький вектор 
студентських ініціатив» 

http://vektorz.zp.ua/zaporozhskij-vektor/novosti-
organizatsii/1344-v-znu-podveli-itogi-konkursa-
proektov-zaporozhskij-vektor-studencheskikh-initsiativ-
pri-finansovoj-podderzhke-metsenata-aleksandra-
boguslaeva  

«Запорожский 
вектор» 

 У ЗНУ підбили підсумки 
конкурсу проектів 
«Запорізький вектор 
студентських ініціатив» 

http://zapor.online/proishestvia/12353-v-znu-podveli-
itogi-konkursa-proektov-zaporozhskiy-vektor-
studencheskih-iniciativ-pri-finansovoy-podderzhke-
mecenata-aleksandra-boguslaeva.html  

«Запорожье 
онлайн» 

 У ЗНУ підбили підсумки http://www.panoptikon.org/articles/92566-v-znu- «Паноптикон» 

http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini-oblastej/2017/04/18/u-znu-na-konkursi-molodizhnix-proektiv-predstavlyali-shtuchne-derevo-generator/
http://osvita.zoda.gov.ua/news/4550-%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%D1%82%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%96%D0%B2.html
http://osvita.zoda.gov.ua/news/4550-%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%D1%82%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%96%D0%B2.html
http://osvita.zoda.gov.ua/news/4550-%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%D1%82%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%96%D0%B2.html
http://osvita.zoda.gov.ua/news/4550-%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%D1%82%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%96%D0%B2.html
http://osvita.zoda.gov.ua/news/4550-%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%D1%82%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%96%D0%B2.html
http://osvita.zoda.gov.ua/news/4550-%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%D1%82%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%96%D0%B2.html
http://osvita.zoda.gov.ua/news/4550-%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%D1%82%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%96%D0%B2.html
http://osvita.zoda.gov.ua/news/4550-%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%D1%82%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%96%D0%B2.html
http://topnews.zp.ua/other/2017/04/18/126677.html
http://iz.com.ua/zaporoje/119134-studenty-zaporozhskih-vuzov-sporili-za-putevku-na-vseukrainskuyu-universiadu-po-stritbolu.html
http://iz.com.ua/zaporoje/119134-studenty-zaporozhskih-vuzov-sporili-za-putevku-na-vseukrainskuyu-universiadu-po-stritbolu.html
http://iz.com.ua/zaporoje/119134-studenty-zaporozhskih-vuzov-sporili-za-putevku-na-vseukrainskuyu-universiadu-po-stritbolu.html
http://vektorz.zp.ua/zaporozhskij-vektor/novosti-organizatsii/1344-v-znu-podveli-itogi-konkursa-proektov-zaporozhskij-vektor-studencheskikh-initsiativ-pri-finansovoj-podderzhke-metsenata-aleksandra-boguslaeva
http://vektorz.zp.ua/zaporozhskij-vektor/novosti-organizatsii/1344-v-znu-podveli-itogi-konkursa-proektov-zaporozhskij-vektor-studencheskikh-initsiativ-pri-finansovoj-podderzhke-metsenata-aleksandra-boguslaeva
http://vektorz.zp.ua/zaporozhskij-vektor/novosti-organizatsii/1344-v-znu-podveli-itogi-konkursa-proektov-zaporozhskij-vektor-studencheskikh-initsiativ-pri-finansovoj-podderzhke-metsenata-aleksandra-boguslaeva
http://vektorz.zp.ua/zaporozhskij-vektor/novosti-organizatsii/1344-v-znu-podveli-itogi-konkursa-proektov-zaporozhskij-vektor-studencheskikh-initsiativ-pri-finansovoj-podderzhke-metsenata-aleksandra-boguslaeva
http://vektorz.zp.ua/zaporozhskij-vektor/novosti-organizatsii/1344-v-znu-podveli-itogi-konkursa-proektov-zaporozhskij-vektor-studencheskikh-initsiativ-pri-finansovoj-podderzhke-metsenata-aleksandra-boguslaeva
http://zapor.online/proishestvia/12353-v-znu-podveli-itogi-konkursa-proektov-zaporozhskiy-vektor-studencheskih-iniciativ-pri-finansovoy-podderzhke-mecenata-aleksandra-boguslaeva.html
http://zapor.online/proishestvia/12353-v-znu-podveli-itogi-konkursa-proektov-zaporozhskiy-vektor-studencheskih-iniciativ-pri-finansovoy-podderzhke-mecenata-aleksandra-boguslaeva.html
http://zapor.online/proishestvia/12353-v-znu-podveli-itogi-konkursa-proektov-zaporozhskiy-vektor-studencheskih-iniciativ-pri-finansovoy-podderzhke-mecenata-aleksandra-boguslaeva.html
http://zapor.online/proishestvia/12353-v-znu-podveli-itogi-konkursa-proektov-zaporozhskiy-vektor-studencheskih-iniciativ-pri-finansovoy-podderzhke-mecenata-aleksandra-boguslaeva.html
http://www.panoptikon.org/articles/92566-v-znu-podveli-itogi-konkursa-proektov-zaporozhskijj-vektor.html


конкурсу проектів 
«Запорізький вектор 
студентських ініціатив» 

podveli-itogi-konkursa-proektov-zaporozhskijj-
vektor.html  

 За участі Радника Міністра 
освіти і науки у ЗНУ обговорили 
запровадження програм PhD 

http://www.osvita.org.ua/news/78815.html  «Освітній портал» 

 Про виготовлення студентських 
квитків 

http://nashigroshi.org/2017/04/18/monopolist-
zhurovskyj-otrymav-polovynu-pidryadiv-na-druk-
studentskyh-kvytkiv-vid-pochatku-prozorro/  

«Наші гроші» 

 «Орбіта» приймає у Запоріжжі 
заключні матчі сезону  

http://zasport.zp.ua/2017/04/18/orbita-prijmaye-u-
zaporizhzhi-zaklyuchni-matchi-sezonu-
onlajntranslyatsiya/  

«Запорожский 
спорт» 

 Перевірка на доброчесність. 
Доцент Олександр Ганзенко 

http://ukrainepravo.com/news/ukraine/9-suddiv-
vishchikh-sudiv-ne-proyshli-perevirku-na-dobrochesnist/  

«Українське 
право» 

 У ЗНУ підбили підсумки 
конкурсу проектів 
«Запорізький вектор 
студентських ініціатив» 

https://www.061.ua/article/1622227  Сайт «061» 

19.04.2017 ЗНУ долучився до благодійної 
акції для бійців АТО 

http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini-
oblastej/2017/04/19/znu-doluchivsya-do-blagodijnoyi-
akcziyi-dlya-bijcziv-ato/  

МОН 

 Студент Економіко-
правничого коледжу ЗНУ став 
чемпіоном України із дзюдо 

http://mon.gov.ua/usi-
novivni/povidomlennya/2017/04/19/student-
ekonomiko-pravnichogo-koledzhu-znu-stav-
chempionom-ukrayini-iz-dzyudo/  

МОН 

 Студент Економіко- http://osvita.zoda.gov.ua/news/4570- Департамент 

http://www.panoptikon.org/articles/92566-v-znu-podveli-itogi-konkursa-proektov-zaporozhskijj-vektor.html
http://www.panoptikon.org/articles/92566-v-znu-podveli-itogi-konkursa-proektov-zaporozhskijj-vektor.html
http://www.osvita.org.ua/news/78815.html
http://nashigroshi.org/2017/04/18/monopolist-zhurovskyj-otrymav-polovynu-pidryadiv-na-druk-studentskyh-kvytkiv-vid-pochatku-prozorro/
http://nashigroshi.org/2017/04/18/monopolist-zhurovskyj-otrymav-polovynu-pidryadiv-na-druk-studentskyh-kvytkiv-vid-pochatku-prozorro/
http://nashigroshi.org/2017/04/18/monopolist-zhurovskyj-otrymav-polovynu-pidryadiv-na-druk-studentskyh-kvytkiv-vid-pochatku-prozorro/
http://zasport.zp.ua/2017/04/18/orbita-prijmaye-u-zaporizhzhi-zaklyuchni-matchi-sezonu-onlajntranslyatsiya/
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http://zasport.zp.ua/2017/04/18/orbita-prijmaye-u-zaporizhzhi-zaklyuchni-matchi-sezonu-onlajntranslyatsiya/
http://ukrainepravo.com/news/ukraine/9-suddiv-vishchikh-sudiv-ne-proyshli-perevirku-na-dobrochesnist/
http://ukrainepravo.com/news/ukraine/9-suddiv-vishchikh-sudiv-ne-proyshli-perevirku-na-dobrochesnist/
https://www.061.ua/article/1622227
http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini-oblastej/2017/04/19/znu-doluchivsya-do-blagodijnoyi-akcziyi-dlya-bijcziv-ato/
http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini-oblastej/2017/04/19/znu-doluchivsya-do-blagodijnoyi-akcziyi-dlya-bijcziv-ato/
http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini-oblastej/2017/04/19/znu-doluchivsya-do-blagodijnoyi-akcziyi-dlya-bijcziv-ato/
http://mon.gov.ua/usi-novivni/povidomlennya/2017/04/19/student-ekonomiko-pravnichogo-koledzhu-znu-stav-chempionom-ukrayini-iz-dzyudo/
http://mon.gov.ua/usi-novivni/povidomlennya/2017/04/19/student-ekonomiko-pravnichogo-koledzhu-znu-stav-chempionom-ukrayini-iz-dzyudo/
http://mon.gov.ua/usi-novivni/povidomlennya/2017/04/19/student-ekonomiko-pravnichogo-koledzhu-znu-stav-chempionom-ukrayini-iz-dzyudo/
http://mon.gov.ua/usi-novivni/povidomlennya/2017/04/19/student-ekonomiko-pravnichogo-koledzhu-znu-stav-chempionom-ukrayini-iz-dzyudo/
http://osvita.zoda.gov.ua/news/4570-%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%D1%96%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6.html


правничого коледжу ЗНУ 
Аслан Куразов став чемпіоном 
України із дзюдо 

%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%
D1%96%D0%BA%D0%BE-
%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%
D1%87%D0%BE%D0%B3%D0%BE-
%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6.h
tml  

освіти і науки 
ЗОДА 

 Студент Економіко-
правничого коледжу ЗНУ став 
чемпіоном України із дзюдо 

http://pedpresa.ua/181958-student-ekonomiko-
pravnychogo-koledzhu-znu-stav-chempionom-
ukrayiny-iz-dzyudo.html  

«Педпреса» 

 Запорізький національний 
університет наповнив 
«Великодній кошик на 
передову»  

http://osvita.zoda.gov.ua/news/4567-
%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%
D0%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%82-3.html  

Департамент  
освіти і науки 
ЗОДА 

 У ЗНУ на конкурсі молодіжних 
проектів представили штучне 
дерево-генератор 
та дизайнерські лавки 
для міста 

http://www.osvita.org.ua/news/78817.html  «Освітній портал» 

 «Орбіта» стартувала з 
перемоги 

http://zasport.zp.ua/2017/04/19/orbita-startovala-s-
pobedy-vo-vtorom-ture-zaklyuchitelnogo-etapa-
chempionata/  

«Запорожский 
спорт» 

http://osvita.zoda.gov.ua/news/4570-%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%D1%96%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6.html
http://osvita.zoda.gov.ua/news/4570-%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%D1%96%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6.html
http://osvita.zoda.gov.ua/news/4570-%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%D1%96%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6.html
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http://osvita.zoda.gov.ua/news/4570-%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%D1%96%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6.html
http://osvita.zoda.gov.ua/news/4570-%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%D1%96%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6.html
http://osvita.zoda.gov.ua/news/4570-%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%D1%96%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6.html
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http://osvita.zoda.gov.ua/news/4567-%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%D0%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%82-3.html
http://osvita.zoda.gov.ua/news/4567-%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%D0%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%82-3.html
http://osvita.zoda.gov.ua/news/4567-%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%D0%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%82-3.html
http://osvita.zoda.gov.ua/news/4567-%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%D0%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%82-3.html
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http://osvita.zoda.gov.ua/news/4567-%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%D0%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%82-3.html
http://osvita.zoda.gov.ua/news/4567-%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%D0%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%82-3.html
http://www.osvita.org.ua/news/78817.html
http://zasport.zp.ua/2017/04/19/orbita-startovala-s-pobedy-vo-vtorom-ture-zaklyuchitelnogo-etapa-chempionata/
http://zasport.zp.ua/2017/04/19/orbita-startovala-s-pobedy-vo-vtorom-ture-zaklyuchitelnogo-etapa-chempionata/
http://zasport.zp.ua/2017/04/19/orbita-startovala-s-pobedy-vo-vtorom-ture-zaklyuchitelnogo-etapa-chempionata/


 Запорізький національний 
університет наповнив 
«Великодній кошик на 
передову» 

http://www.zp-pravda.info/suspilstvo/4266-zaporizkij-
natsionalnij-universitet-napovniv-velikodnij-koshik-na-
peredovu.html  

«Запорізька 
правда» 

20.04.2017 У Запорізькій області 
стартувала друга Школа 
децентралізації. 
Згадується Надія Кузмичова та 
Інна Дударева 

http://www.zoda.gov.ua/news/35967/u-zaporizkiy-
oblasti-startuvala-druga-shkola-detsentralizatsiji.html  

ЗОДА 

 Запорізький національний 
університет підтвердив 
почесне звання «Лідер вищої 
освіти України» 

http://www.zp-pravda.info/kultura/4287-zaporizkij-
natsionalnij-universitet-pidtverdiv-pochesne-zvannya-
lider-vishchoji-osviti-ukrajini.html  

«Запорізька 
правда» 

 У ЗНУ нагородили переможців 
студентських проектів 

http://www.zp-pravda.info/28-nauka/4284-u-znu-
nagorodili-peremozhtsiv-studentskikh-proektiv.html  

«Запорізька 
правда» 

 Радник Міністра освіти і науки 
України Михайло Винницький 
високо оцінив досягнення 
науковців ЗНУ 

http://www.zp-pravda.info/28-nauka/4283-radnik-
ministra-osviti-i-nauki-ukrajini-mikhajlo-vinnitskij-
visoko-otsiniv-dosyagnennya-naukovtsiv-znu.html  

«Запорізька 
правда» 

 Запорізька «Орбіта» вийшла на 
фінішну пряму чемпіонату 
Суперліги 

http://uanews.zp.ua/sport/2017/04/20/103953.html  «Новини 
Запоріжжя» 

 ЗНУ розширює співпрацю із 
французьким вишем-
партнером – Університетом дю 
Мен 

http://www.zp-pravda.info/kultura/4290-znu-
rozshiryue-spivpratsyu-iz-frantsuzkim-vishem-
partnerom-universitetom-dyu-men.html  

«Запорізька 
правда» 
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 Перемога «Орбіти» http://reporter-
ua.com/2017/04/20/314859_zaporozhskaya-orbita-
vypolnila-programmu-minimum-na-sezon  

«Репортер» 

 «Орбіта» вийшла на фінішну 
пряму Суперліги 

http://iz.com.ua/zaporoje/119305-zaporozhskaya-
orbita-vyshla-na-finishnuyu-pryamuyu-chempionata-
superligi.html  

«Индустриальное 
Запорожье» 

21.04.2017 Вчені-фізики працювали під 
гаслом «Наука має вирішувати 
завдання виробництва» 

http://www.zp-pravda.info/kultura/4292-vcheni-fiziki-
pratsyuvali-pid-gaslom-nauka-mae-virishuvati-
zavdannya-virobnitstva.html  

«Запорізька 
правда» 

 У Запоріжжі визначать 
найбільш спритних абітурієнтів 

http://uanews.zp.ua/sport/2017/04/21/103972.html  «Новини 
Запоріжжя» 

 У Запоріжжі визначать 
найбільш спритних абітурієнтів 

http://iz.com.ua/zaporoje/119337-v-zaporozhe-
opredelyat-samyh-lovkih-abiturientov.html  

«Индустриальное 
Запорожье» 

 Запорізький національний 
університет підтвердив 
почесне звання «Лідер вищої 
освіти України» 

http://osvita.zoda.gov.ua/news/4667-
%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%
D0%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%82-4.html  

Департамент 
освіти і науки 
ЗОДА 

 «Орбіта» у Чемпіонаті з 
волейболу 

http://val.ua/uk/93989.html  «Високий вал» 

22.04.2017 У Відкритому кубку КВК в 
Заводському райони взяла 
участь команда «Нет парня» 
ЕПК 

http://meria.zp.ua/test/index.php?id=30385  Сайт Запорізької 
міської ради  
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 У Відкритому кубку КВК в 
Заводському райони взяла 
участь команда «Нет парня» 
ЕПК 

http://topnews.zp.ua/other/2017/04/22/127003.html  «Новости 
Запорожья» 

24.04.2017 Запорізька «Орбіта» 
переможно завершила 
чемпіонат України 

http://reporter-
ua.com/2017/04/24/315019_zaporozhskaya-orbita-
pobedno-zavershila-chempionat-ukrainy-foto  

«Репортер» 

 У Запоріжжі безкоштовно 
покажуть вистави театру з 
Німеччини 

http://iz.com.ua/zaporoje/v-zaporozhe-besplatno-
pokazhut-spektakli-teatra-iz-germanii.html  

«Индустриальное 
Запорожье» 

25.04.2017 Першокурсники ЗНУ відвідали 
школу-інтернат 

http://universe.zp.ua/?p=13502  «Юніверс» 

 Цього тижня у Запоріжжі 
відбудеться німецько-
український театральний 
фестиваль 

http://www.hromadske-zp.tv/cogo-tizhnya-u-
zaporizhzhi-vidbuditsya-nimecko-ukra-nskij-teatralnij-
festival/  

«Громадське ТБ» 

 С. Терно: зруйновані корупцією 
гідри НАПН слід усунути 

http://osvita.ua/blogs/55525/  Сайт «osvita.ua» 

26.04.2017 В ЗНУ визначили переможців 
фізкультурно-розважального 
турніру «Абітурієнт-2017» 

http://mon.gov.ua/usi-
novivni/povidomlennya/2017/04/26/v-znu-viznachili-
peremozhcziv-fizkulturno-rozvazhalnogo-turniru-
%C2%ABabiturient-2017%C2%BB/  

МОН 

 У ЗНУ змагалися 
найспритніші 
старшокласники 
 

http://osvita.zoda.gov.ua/news/4722-%D1%83-
%D0%B7%D0%BD%D1%83-
%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%
D0%B8%D1%81%D1%8F-

Департамент 
освіти і науки 
ЗОДА 
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%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BF%D1%80%
D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%88%D1%96-
%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%BE%
D0%BA.html  

 У ЗНУ змагалися найспритніші 
старшокласники 

http://pedpresa.ua/182301-u-znu-zmagalysya-
najsprytnishi-starshoklasnyky.html  

«Педпреса» 

 У ЗНУ змагалися 
найспритніші 
старшокласники 
 

http://www.zp-
pravda.info/component/content/article/28-
nauka/4345-u-znu-zmagalisya-najspritnishi-
starshoklasniki.html  

«Запорізька 
правда» 

 Генплан розвитку Запоріжжя: 
які поправки вніс доцент ЗНУ. 
Про Анатолія Недолю 

http://akzent.zp.ua/genplan-razvitiya-zaporozhya-kakie-
popravki-vnes-dotsent-znu/  

«Акцент» 

 Події Запоріжжя. Про 
конференцію на біологічному 
факультеті 

http://zabor.zp.ua/www/content/segodnya-v-
zaporozhe-sessiya-gorsoveta-kontsert-diva-shkola-
aitishnikov-0  

«Забор» 

 Про конференцію на 
біологічному факультеті 

http://forum.zabor.zp.ua/forum/viewtopic.php?p=8220
13#p822013  

Форум сайту 
«Забор» 

 Запорізькі студенти 
позмагаються з європейськими 
талантами 

http://reporter-
ua.com/2017/04/26/315115_zaporozhskie-studenty-
posorevnuyutsya-s-evropeycami-talantami  

«Репортер» 

 Студія авторської ї пісні ЗНУ http://www.mig.com.ua/zaporozhe/item/27183-
zaporozhskie-solnechnye-zajchiki-pokorili-xxix-
mezhdunarodnyj-festival-ap-bulat 

«МИГ» 

27.04.2017 У Запоріжжі починають 
офіційно вивчати китайську 

http://mria.zp.ua/obshhestvo/v-zaporizhzhi-pochinayut-
oficiyno-vivcha.html 

«Мрія» 
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http://mria.zp.ua/obshhestvo/v-zaporizhzhi-pochinayut-oficiyno-vivcha.html


мову та культуру  
 У Запоріжжі починають 

офіційно вивчати китайську 
мову та культуру 

https://www.061.ua/news/1635498 «061» 

 ЗНУ співпрацюватиме з 
Анхойським педагогічним 
університетом (Китай) 

http://pedpresa.ua/182364-znu-spivpratsyuvatyme-z-
anhojskym-pedagogichnym-universytetom-kytaj.html 

«Педпреса» 

 У Запоріжжі починають 
офіційно вивчати китайську 
мову та культуру 

http://zapor.online/news/12553-v-znu-otkroyutsya-
klassy-instituta-konfuciya.html 

«Запорожье 
онлайн» 

 Україно-японська виставка з 
роботами студентів кафедри 
дизайн 

https://timenews.in.ua/329074/v-zaporozh-e-otkry-li-
ukrainsko-yaponskuyu-vy-stavku-foto 

«Время новостей» 

 Дореволюційне Запоріжжя. 
Фотографії з корпусами ЗНУ 

http://gazeta.zp.ua/news/dorevoljutsionnoe-zaporozhe-
foto-uchebnyh-zavedenij-aleksandrovska- 

«Gazeta.zp.ua» 

 Анонс про підписання 
Меморандуму між 
Запорізьким національним 
університетом та німецько-
українською інженерною 
палатою 

http://uanews.zp.ua/society/2017/04/27/104107.html «Новости 
Запорожья» 

 Семінар про аутизм http://reporter-ua.com/2017/04/27/315195_v-
zaporozhe-proshel-seminar-posvyashchennyy-
problemam-autizma 

«Репортер» 

 Ректор ЗНУ Микола Фролов 
підписав угоду про співпрацю 

http://osvita.zoda.gov.ua/news/4749-
%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-

Департамент 
освіти і науки 

https://www.061.ua/news/1635498
http://pedpresa.ua/182364-znu-spivpratsyuvatyme-z-anhojskym-pedagogichnym-universytetom-kytaj.html
http://pedpresa.ua/182364-znu-spivpratsyuvatyme-z-anhojskym-pedagogichnym-universytetom-kytaj.html
http://zapor.online/news/12553-v-znu-otkroyutsya-klassy-instituta-konfuciya.html
http://zapor.online/news/12553-v-znu-otkroyutsya-klassy-instituta-konfuciya.html
https://timenews.in.ua/329074/v-zaporozh-e-otkry-li-ukrainsko-yaponskuyu-vy-stavku-foto
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http://gazeta.zp.ua/news/dorevoljutsionnoe-zaporozhe-foto-uchebnyh-zavedenij-aleksandrovska-
http://uanews.zp.ua/society/2017/04/27/104107.html
http://reporter-ua.com/2017/04/27/315195_v-zaporozhe-proshel-seminar-posvyashchennyy-problemam-autizma
http://reporter-ua.com/2017/04/27/315195_v-zaporozhe-proshel-seminar-posvyashchennyy-problemam-autizma
http://reporter-ua.com/2017/04/27/315195_v-zaporozhe-proshel-seminar-posvyashchennyy-problemam-autizma
http://osvita.zoda.gov.ua/news/4749-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B7%D0%BD%D1%83-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%B2-%D1%83%D0%B3%D0%BE.html
http://osvita.zoda.gov.ua/news/4749-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B7%D0%BD%D1%83-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%B2-%D1%83%D0%B3%D0%BE.html


з керівництвом Анхойського 
педагогічного університету 

%D0%B7%D0%BD%D1%83-
%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-
%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2-
%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%
D0%B0%D0%B2-%D1%83%D0%B3%D0%BE.html  

ЗОДА 

 ВІДЕО: у ЗНУ відбулася 
ректорська Олімпіада серед 
абітурієнтів 

http://porogy.zp.ua/2017/04/video-u-znu-vidbulasya-
rektorska-olimpiada-sered-abituriyentiv/  

«Пороги» 

 Курсова – новий етап у житті 
студента (опитування). 
Студенти ЗНУ 

http://universe.zp.ua/?p=13500  «Юніверс» 

 Ректор ЗНУ Микола Фролов 
підписав угоду про співпрацю з 
керівництвом Анхойського 
педагогічного університету 

http://zp-pravda.info/kultura/4362-rektor-znu-mikola-
frolov-pidpisav-ugodu-pro-spivpratsyu-z-kerivnitstvom-
ankhojskogo-pedagogichnogo-universitetu.html  

«Запорізька 
правда» 

 Німецько-український 
фестиваль відкрито 

http://www.magara.zp.ua/novini/item/1291-nimetsko-
ukrainskyi-festyval-vidkryto  

Сайт театру 
Магара 

28.04.2017 Економіко-гуманітарному 
факультету 20 років 

http://www.mv.org.ua/news/149168-ekonomiko-
gumanitarnyi_fakultet_znu_otmetil_20-letie.html 

«Местные 
новости»  

 В Запоріжжі відкрито 
німецько-український 
театральний фестиваль 

http://www.zoda.gov.ua/news/36063/v-zaporizhzhi-
vidkrito-nimetsko-ukrajinskiy-teatralniy-festival.html  

ЗОДА 

 Запорізькі студенти одягаються 
в папір та картон 

http://iz.com.ua/zaporoje/zaporozhskie-studentyi-
odevayutsya-v-bumagu-i-karton.html 

«Индустриальное 
Запорожье» 

 Студенти журфаку ЗНУ 
показали виставу «Кохання по-

http://universe.zp.ua/?p=13603  «Юніверс» 

http://osvita.zoda.gov.ua/news/4749-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B7%D0%BD%D1%83-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%B2-%D1%83%D0%B3%D0%BE.html
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http://www.zoda.gov.ua/news/36063/v-zaporizhzhi-vidkrito-nimetsko-ukrajinskiy-teatralniy-festival.html
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українськи, або Як Назар квітку 
папороті шукав» 

 В Запоріжжі відкрито 
німецько-український 
театральний фестиваль 

http://www.zoda.gov.ua/news/36063/v-zaporizhzhi-
vidkrito-nimetsko-ukrajinskiy-teatralniy-festival.html  

ЗОДА 

 У Запорізькому національному 
університеті пройшов 
незвичайний показ 

http://alextv.zp.ua/index.php?newsid=113487 «Алекс» 

 Ким хочуть стати майбутні 
студенти (коментар Ю. 
Паскевської) 

https://www.061.ua/news/1636844  «061» 

29.04.2017 Інститут Конфуція: у ЗНУ 
навчатимуть китайської мови 
та культури 

http://porogy.zp.ua/2017/04/instytut-konfutsiya-u-znu-
navchatymut-kytajskoyi-movy-ta-kultury/  

«Пороги» 

 
 
ТБ -  13 сюжетів 

6.04.2017, 
10:29 
 

Запорожская «Орбита» 
стартует на втором этапе 
волейбольной Суперлиги 

http://tv5.zp.ua/news/segodnya-zaporozhskaya-orbita-
startuet-na-vtorom-etape-volejbolnoj-superligi/  

Телеканал 
«ТВ-5» 

7.04.2017 
17.00 
 
 

Участь викладача ЗНУ Наталії 
Виговської експертом у 
програмі «Акценти», коментарі 
викладачів ЗНУ 

https://ztv.zp.ua/  Телеканал «Місто 
Z» 

 Випуск «Телекур’єр» від 07.04. 
на 12:28 хвилині репортаж із 

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

http://www.zoda.gov.ua/news/36063/v-zaporizhzhi-vidkrito-nimetsko-ukrajinskiy-teatralniy-festival.html
http://www.zoda.gov.ua/news/36063/v-zaporizhzhi-vidkrito-nimetsko-ukrajinskiy-teatralniy-festival.html
http://alextv.zp.ua/index.php?newsid=113487
https://www.061.ua/news/1636844
http://porogy.zp.ua/2017/04/instytut-konfutsiya-u-znu-navchatymut-kytajskoyi-movy-ta-kultury/
http://porogy.zp.ua/2017/04/instytut-konfutsiya-u-znu-navchatymut-kytajskoyi-movy-ta-kultury/
http://tv5.zp.ua/news/segodnya-zaporozhskaya-orbita-startuet-na-vtorom-etape-volejbolnoj-superligi/
http://tv5.zp.ua/news/segodnya-zaporozhskaya-orbita-startuet-na-vtorom-etape-volejbolnoj-superligi/
https://ztv.zp.ua/
http://www.zodtrk.zp.ua/


презентації третього випуску 
літературного альманаху, 
присвяченого пам’яті М. 
Брацило, «Хортицькі дзвони» 

 Випуск «Телекур’єр» від 07.04. 
на 12:28 хвилині репортаж із 
презентації третього випуску 
літературного альманаху, 
присвяченого пам’яті М. 
Брацило, «Хортицькі дзвони» 

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

12.04.2017 Відкриття Всеукраїнської 
студентської олімпіади  з 
правознавства на юридичному 
факультеті 

http://8tv.com.ua/tag/zaporozhe/  Зараз відео не 
доступне  

8 Channel 

13.04.2017 "Лекторій ЗНУ | Online" - Ранок. 
Кава. Позитив 

https://www.youtube.com/watch?v=G7PTbSI19Ic Канал на «Ютуб» 

 Підбиття підсумків 
Всеукраїнської студентської 
олімпіади  з правознавства на 
юридичному факультеті. Були 
представники ЗОДТРК 
«Запоріжжя» 

Відео не доступне ЗОДТРК 
«Запоріжжя» 

 "Юридичний десант" у 
"Відкритій студії". У студії 
Тетяна Коломоєць 

https://www.youtube.com/watch?v=GEVDt4EZgaU  Канал на Ютуб 
Олени Сиваш 

16.04.2017 Козацька звитяга - 3. Випуск https://www.youtube.com/watch?v=iRAWTE8HuQk  Канал на Ютуб 

http://www.zodtrk.zp.ua/
http://8tv.com.ua/tag/zaporozhe/
https://www.youtube.com/watch?v=GEVDt4EZgaU
https://www.youtube.com/watch?v=iRAWTE8HuQk


№14 (97). Історія. Уроки Руїни. 
Віктор Лях коментує історичні 
події на 02:08 хв. 

«Козацька 
звитяга» 

25.04.2017 Випуск «Телекур’єр» від 07.04. 
на 16:36 хвилині репортаж із 
конференції на біологічному 
факультеті про звичаєве право 

https://www.youtube.com/watch?v=VwSNap6pscM 
 

Канал на Ютуб 
ЗОДТРК 
«Запоріжжя» 

 Ефір від 23.04. Запорізької Ліги 
сміху. Участь команди ЕПК та 
філфаку 

https://www.youtube.com/watch?v=dzg6wPZGndA Канал на Ютуб 
«Запорізької Ліги 
сміху» 

26.04.2017 У Запоріжжі відбулись 
змагання для абітурієнтів 

https://www.youtube.com/watch?v=ePTgumr8fis Канал на Ютуб 
телеканала «Z»  

28.04.2017 Конкурс еко-проектів студради Відео вийдуть пізніше за посиланнями: 
http://www.zodtrk.zp.ua/ , 
https://www.youtube.com/user/MTMZPUA/videos?shel
f_id=1&sort=dd&view=0 , 
https://www.youtube.com/user/AlexInformTV/videos 

Телеканали 
«Запоріжжя», «Z» і 
«Алекс» 

 
 
Преса -  30 публікацій, з них в газеті «Освіта України» - 1  

06.04.2017 «Запорозька Січ» – №065-068 
(6264-6267) – с. 26 
 

«’’СПАС‘’ – визитная карточка казацкой столицы» (згадка про голову 
Всеукраїнської федерації «Спас», викладача факультету фізичного 
виховання ЗНУ Олександра Притулу) 

 
 

«Запорізька правда» – №14  
(23749) – с. 4 

Рубрика «Люди, які нас надихають» (про концерт Миколи Квєткова – 
провідного соліста Запорізької обласної філармонії, викладача 
факультету СПП) 

https://www.youtube.com/watch?v=VwSNap6pscM
https://www.youtube.com/watch?v=dzg6wPZGndA
https://www.youtube.com/watch?v=ePTgumr8fis
http://www.zodtrk.zp.ua/
https://www.youtube.com/user/MTMZPUA/videos?shelf_id=1&sort=dd&view=0
https://www.youtube.com/user/MTMZPUA/videos?shelf_id=1&sort=dd&view=0
https://www.youtube.com/user/AlexInformTV/videos


 «Запорізька  правда» – №14 
(23749) – с. 5 

Рубрика «Ідеї, які нас окриляють» (згадка про переможців конкурсу 
студентських рецензій, студентів ЗНУ Сєди Власової (1 місце) та Дениса 
Кузнєцова (2 місце)) 

 «Запорізька  правда» №14 
(23749) – с. 7 

«Задушевна розмова під гітари перебір» (про концерт Миколи 
Квєткова – провідного соліста Запорізької обласної філармонії, 
викладача факультету СПП) 

 «Запорізька  правда» – №14 
(23749) – с. 13 

«І усмішки, і друзі злітаються сюди» (лауреат Всеукраїнської літературно-
мистецької премії «В ім’я добра” ім. Степана Олійника – запорізький 
сатирик, випускник ЗНУ Микола Білокопитов) 

 «Запорізька  правда» – №14 
(23749) – с. 14 

У рубриці «Спорт»: «Дзюдо» ( згадка про срібну медаль» ігор серії Гран-
прі в Грузії вихованки ЗНУ Марини Черняк) 

 «Индустриальное Запорожье – 
Панорама» – № 14 (18796) – с. 
23 

«13 друзей КВН» (серед команд КВК, що вийшли до Запорізької ліги 
сміху команда ЕПК ЗНУ «Нет парня») 

 «МИГ» – № 14 (71 15) – с.2 «Премія Петра Ребра чекає претендентів» (згадка про славетного 
земляка, поета, громадського діяча, випускника ЗНУ Петра Ребра) 

 «МИГ» – № 14 (71 15) – с.35 «Два серебра из Тбилиси» (про перемогу дзюдоїстки Марини Черняк, 
вихованки ЗНУ) 

 «МИГ» – № 14 (71 15) – с.37 «’’Січеславна-2017‘’ подвела итоги» (студенти ЗНУ (факультет СПП, 
спеціальність «Театральне мистецтво») стали кращими в номінації 
«Найкраща студентська робота») 

 «Верже» – №13 (1232) – с.5 «Что нам безвиз и МВФ готовят?» (автор – викладач ФСУ Тетяна 
Ніколаєва) 

 «Верже» – №13 (1232) – с.13 «Выдающаяся фотография – это глубина чувств, а не глубина резкости» 
(інтерв’ю з відомим фотографом Оленою Смирновою, її згадка про 
навчання в ЗНУ) 



 «Верже» – №13 (1232) – с.22 «Запорожская дзюдоистка стала призером Гран-При» (згадка про 
перемогу дзюдоїстки Марини Черняк, вихованки ЗНУ) 

13.04.2017 «МИГ» – №15 (7116) – с. 35 «Перед финишной прямой» (про перемогу «Орбіти-ЗТМК-ЗНУ» у 
першому турі фінального етапу чемпіонату України серед жіночих 
баскетбольних команд Суперліги) 

 «Запорізька правда» – №6 
(23750) – с. 30 

«Зробили упевнений крок» (баскетболістки команди «Орбіта» очолили 
турнірну таблицю Суперліги, виборовши перемогу над командами 
«Северодончанка», «Педуніверситет – ШВСМ» та «Регіна». Другий етап 
фінального туру відбудеться у Запоріжжі 20-22 квітня) 

 «Верже» – №14 (1233) – с. 5 «Кто управляет современными информационными войнами?» 
(обговорення проблем економічного характеру: впровадження  тарифу 
на транспортування газу для українських споживачів та парламентські 
дебати навколо вимог МВФ. Про Україну у вирі інформаційних війн як 
об’єкт, що знаходиться у центрі уваги головних світових політичних 
гравців – від політолога ФСУ ЗНУ Тетяни Ніколаєвої) 

 
 

«Верже» – №14 (1233) – с. 22 
 
 
 

«”Орбіта” – в лидерах финального етапа суперлиги» (хоча «Орбіта» вже 
вибула з гонки за медалі у суперлізі, проте продовжує боротьбу за гідне 
місце у турнірній таблиці. У першому турі фінального етапу чемпіонату в 
Чернігові команда здобула 9 очок і посіла 1 місце у турнірній таблиці) 

15.04.2017 «Запорозька Січ» – №074 (6273) 
– с. 8  

«В Запорожье появилась своя лига смеха» (10 квітня у ПК 
«Дніпроспецсталь» стартував фестиваль Запорізької Ліги Сміху. У ній 
взяли участь 15 команд з усієї України, у числі яких згадується Віталій 
Гончаренко та Віктор Іваницький – тренери команди «Заинька», жіноча 
збірна ЕПК ЗНУ «Нет парня», «Каліфорнія» (тренер Андрій Богданович), 
тренер Ганна Костенко (з команди «Будильник»), Михайло Денисов 
(«Северный единорог»). Усі запорізькі команди пройшли до ¼ фіналу) 



20.04.2017 «Запорозька Січ» – №075-078 
(6274-6277) – с. 29 

«Що залишила по собі «Спадщина – 2017»? (про міський відбірковий тур 
обласного конкурсу патріотичного заходу «Спадщина». З 80 
представлених у програмі конкурсних номерів відбір пройшла студентка 
біологічного факультету Анастасія Ашифіна (ІІІ місце у номінації «Пісні 
народжені АТО»). У складі відбіркової комісії – викладач кафедри 
акторської майстерності ЗНУ, Заслужена артистка України Наталя 
Соколовська 

 «МИГ» – №16 (7117) – с. 33 Рубрика «Афіша» анонсує: 20-21 квітня в СОК ЗНУ проходить чемпіонат 
України з волейболу, гра за 5-8 місця у Суперлізі, 20.04 о 17.00 грають 
«Орбіта-ЗТМК-ЗНУ» та «Регіна» (Рівне), 21.04 о15.00 - «Орбіта-ЗТМК-
ЗНУ» та «Северодончанка» (Северодонецьк).  

 «Запорізька правда»  – №16 
(23751) – с. 30 

Рубрика «Плавання» (У Харкові завершився Кубок України та чемпіонат 
України з плавання серед молоді. Команда у складі Сергія Фролова (ЗНУ) 
Сергія Шевцова, Кирила Гаращенка та Дмитра Омелькова завоювала 
золото на дистанції 4х200, а також Сергій Фролов увійшов у число 
срібних призерів в естафеті 4х100) 

 «Запорізька правда» – №16 
(23751) – с. 30 

Рубрика «Волейбол» (волейболіст ЗНУ Сергій Попов – представляє 
Україну на чемпіонаті Європи з пляжного волейболу) 

 
 

«Верже» – №15 (1234) – с. 5 «Если мир движется к катастрофе, то строго по расписанию» (огляд 
політичного тижня – від викладача ЗНУ Тетяни Ніколаєвої) 

21-27.04.2017 «Юридичний вісник України» – 
№16 (1136) – с. 2 

«Всеукраїнська олімпіада в Запоріжжі: заклик до розмови про якість 
правової освіти» (про всеукраїнську олімпіаду з права,  яка відбулася 11-
13 квітня у ЗНУ.  Декан юридичного  факультету Тетяна  Коломоєць 
очолила оргкомітет та журі олімпіади, до нього також увійшли Михайло 
Віхляєв та Валерій Колпаков. У десятку переможців командного туру 
увійшла команда юристів ЗНУ, в індивідуальному заліку також в числі 



кращих представлена вся запорізька команда - Станіслав Ульяненко, 
Олександра Максименко та Микита Жуков. Висновок: «той університет, 
представники якого посіли високі місця і має відповідний рівень якості 
надання освітянських послуг) 

24.04.2017 «Освіта України» – № 15-16 
(1517) – с. 3 

«Наукові горизонти» (про візит до ЗНУ професора Університету дю 
Мен Ніріна Рандріанантоандро і розвиток співпраці між ЗНУ та 
університетом Франції)  

27.04.2017 «МИГ» – №17 (7118) – с. 35  «Ирина Комиссарова: “Пятое место – тоже результат!”» (Волейбольний 
клуб «Орбіта – ЗТМК – ЗНУ» зберіг своє місце в Суперлізі. На початку 
сезону команда оновила склад гравців, а тепер відшліфовує 
майстерність) 

 «Запорізька правда» – №17 
(23752) – с. 7 

«Упізнав. Аж серце кольнуло!» (підтверджуються факти, які 
проаналізував історик ЗНУ – Федір Турченко – у книжці «Міф про 
«Комбата» очима історика») 

 «Запорізька правда» – №17 
(23752) – с. 30  

«Волейбол» (про перемоги «Орбіти» у Чернігівському та Запорізькому 
турах, що дозволило зберегти позицію команди у Суперлізі) 

 «Верже» – №16 (1235) – с. 5 «Война или реформы? Лучше, конечно, реформы, но так, чтобы они не 
закончились войной» (можливі шляхи реформування пенсійної та 
земельної галузі – в умовах ведення військових дій – аналізує політолог 
ФСУ ЗНУ Тетяна Ніколаєва) 

 
 

«Верже» – №16 (1235) – с. 22 
 

«Украина заняла третье место на чемпионате Европы по дзюдо» (на 
Європейській першості, яка проходила 21-23 квітня у Варшаві, українці 
посіли 3 місце у командному заліку. У її складі – студентка ЗНУ Марина 
Черняк, яка здобула 5 місце) 

 


