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Інтернет  -  33 посилання, із них на сайт «Педпреса» - 2 
11.01.2017 Щасливий білет: Як запорізькі 

студенти різних поколінь 
"шару" приманювали 
З веселих свят - на іспити: в 
українських вишах - в розпалі 
сесії 

http://zp.depo.ua/ukr/zp/vityagti-shchasliviy-bilet-
zaporizki-studenti-ziznalisya--11012017100000 
 

«Депо» 

16.01.2017 В ИРПЕНЕ СОСТОЯЛАСЬ 
КОНФЕРЕНЦИЯ УЧИТЕЛЕЙ 
Опытом системного 
применения ТРИЗ-педагогики в 
учебно-воспитательном 
процессе школы делилась 
Елена Грединарова, кандидат 
психологических наук, доцент 
ЗНУ 

http://kpravda.com/v-irpene-sostoyalas-konferentsiya-
uchiteley/5469 
 

«Киевская правда» 

17.01.2017 Рейтинг вузов ТОП-200 Украина 
2016 года 
 

http://ru.osvita.ua/vnz/rating/51454/ 
 

«Osvita.ua» 
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19.01.2017 Восьмеро запоріжців 
претендують на посади у 
Верховному Суді. 
У конкурсі до Касаційного 
адміністративного суду візьме 
участь доцент 
ЗНУ  Олександр Ганзенко 

http://zp.depo.ua/ukr/zp/vosmero-zaporizhtsiv-
pretenduyut-na-posadi-u-verhovnomu-
19012017114300 

«Депо» 

 Про команду ЗНУ "Орбіта" http://zabor.zp.ua/www/content/v-zaporozhe-
deputaty-otkazalis-finansirovat-voleibolnuyu-komandu 

«Забор» 

21.01.2017 На вході до першого корпусу 
Запорізького національного 
університету встановлена 
меморіальна дошка 
мовознавцю Віктору 
Чабаненку. А до університету 
веде вулиця його імені 

http://zp.depo.ua/ukr/zp/na-movnomu-fronti-bez-zmin-
yak-kdb-vichistiv-iz-zaporizkogo-21012017150000 
 

«Депо» 

 У Запоріжжі пройшли тренінги 
для керівників органів 
самоорганізації населення. 
Згадується Тарас Бутченко та 
Анна Бойко 

http://iz.com.ua/zaporoje/114404-v-zaporozhe-proshli-
treningi-dlya-rukovoditeley-organov-samoorganizacii-
naseleniya.html  

«Индустриальное 
Запорожье» 

23.01.2017 Коментар доцента історичного 
факультету Запорізького 
національного 
університету Юрій Князьков, 
який брав участь у 

http://www.radiosvoboda.org/a/28251238.html 
 

Сайт «Радіо 
Свобода» 
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декомунізаційній комісії 
запорізької мерії у 2015 році 

24.01.2017 Візит чеських дипломатів (в 
ЗНУ планують відкрити курси) 

http://antikor.zp.ua/main-news/2017/01/24/11831-
zaporozhe-posetili-cheshskie-diplomaty/  

«Антикор» 

 У Запоріжжі почнуть діяти 
курси з чеської мови. 
Запланований візит до ЗНУ 

http://ztv.zp.ua/2017/01/24/v-zaporozhe-nachnut-
deystvovat-kursyi-cheshskogo-yazyika/  

Ztv.zp.ua 

 У Запоріжжі з квітня планують 
відкрити курси з чеської мови 
 

http://www.panoptikon.org/articles/89799-v-
zaporozhe-vesnojj-otkrojut-kursy-cheshskogo-
jazyka.html  

«Panoptikon» 

 У Запоріжжі почнуть діяти 
курси з чеської мови. 
Запланований візит до ЗНУ 

http://reporter-ua.com/2017/01/24/310269_v-
zaporozhe-otkroyut-kursy-cheshskogo-yazyka  

«Репортер.ua 

 Рейтинг жіночої волейбольної 
Суперліги. «Регіна»-МЕГУ-
ОШВСМ (Рівне) – «Орбіта»-
ЗТМК-ЗНУ (Запоріжжя) – 0:3 і 
1:3 

http://zik.ua/news/2017/01/24/u_zhinochiy_voleybolni
y_superlizi_zigrano_matchi_vosmogo_turu_1031087 
 

Сайт «Zik.ua» 

 Інтерв’ю Юлії Паскевської 
щодо пробного ЗНО 

http://tv5.zp.ua/ru/news/list/kogda-yunie-zaporozhci-
smogut-projti-probnoe-vno 

Сайт телеканалу 
«tv5» 

25.01.2017 Участь фахівців ЗНУ в 
цифровому форумі 

http://universe.zp.ua/?p=12313 
 

«Юніверс» 

 Освітні ініціативи ЗНУ 
підтримав Посол Китаю 

http://www.zp-pravda.info/suspilstvo/podiji/3369-
osvitni-initsiativi-zaporizkogo-natsionalnogo-pidtrimav-
posol-kitayu-v-ukrajini-pan-du-vej.html 

Запорізька правда 

 Коментар студентів ЗНУ щодо http://golos.zp.ua/obshhestvo/58701/tatjanin-den-po- «Голос» 
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Тетяниного дня в Запоріжжі zaporozhski-chto-ob-jetom-prazdnike-znajut-studenty-
opros 

 Як запорізькі зірки виглядають 
крізь призму додатка «Meitu». 
На фото – Інна Черняк та 
Григорій Чаусовський 

http://golos.zp.ua/obshhestvo/58544/milye-i-njashnye-
kak-zaporozhskie-zvezdy-vygljadjat-skvoz-prizmu-
prilozhenija-meitu 

«Голос» 

26.01.2017 Освітні ініціативи ЗНУ 
підтримав Посол Китаю 

http://pedpresa.ua/177395-osvitni-initsiatyvy-
zaporizkogo-natsionalnogo-pidtrymav-posol-kytayu-v-
ukrayini-pan-du-vej.html 

Педпреса 

 У Запоріжжі з’явиться Інститут 
Конфуція. Зустріч з Послом 
Китаю 

http://www.mig.com.ua/zaporozhe/item/24347-v-
zaporozhe-poyavitsya-institut-konfutsiya 

«МИГ» 

 У матеріалі згадується, що син 
тренера «Зорі» Юрія 
Вернидуба навчається на 
фінансиста в ЗНУ 

http://gazeta.ua/articles/opinions-journal/_zoryu-
mozhna-nazvati-topovim-klubom-ukrayini-hocha-u-
dinamo-j-sahtarya-vischij-riven/747119  

Сайт «gazeta.ua» 

 Розгляд питання щодо 
фінансування волейбольного 
клубу «Орбита-ЗТМК-ЗНУ» 

http://zabor.zp.ua/www/content/v-zaporozhe-snova-
prodinamili-i-ostavili-bez-deneg-voleibolnuyu-komandu  

«ZаБор» 

27.01.2017 ЗНУ втілює спільні українсько-
чеські проекти 

http://pedpresa.ua/177493-zaporizkyj-natsionalnyj-
vtilyuye-spilni-ukrayinsko-cheski-proekty.html 

Педреса 

30.01.2017 Студентів ЗНУ запрошують до 
Школи вожатської 
майстерності 

http://universe.zp.ua/?p=12354  «Юніверс» 

 Запорізький національний 
втілює спільні українсько-чеські 

http://www.zp-pravda.info/suspilstvo/podiji/3387-
zaporizkij-natsionalnij-vtilyue-spilni-ukrajinsko-cheski-

«Запорізька 
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проекти proekti.html  
31.01.2017 Студенти журфаку ЗНУ 

розповіли про свою першу 
сесію (опитування) 

http://universe.zp.ua/?p=12361  «Юніверс» 

 Конкурс молодіжних проектів 
за підтримки Олександра 
Богуслаєва 

https://vk.com/club_zaporozhskij_vektor?w=wall-
49404248_2887  

Соцмережа 
ВКонтакті (пост 
групи 
«Запорізький 
вектор») 

 Конкурс молодіжних проектів 
за підтримки Олександра 
Богуслаєва  

http://panoptikon.org/articles/90024-pri-podderzhke-
mecenata-aleksandra-boguslaeva-v-znu-startuet.html  

Сайт Паноптикон 

 За підтримки Богуслаєва в ЗНУ 
стартує конкурс «Запорожский 
вектор студенческих 
инициатив» 

https://www.061.ua/article/1529011  «061» 

 Результати матчу «Орбита-
ЗНУ» - «Химик» 

http://odessa-
sport.info/index.php?option=com_content&view=articl
e&id=25044:volejbol-kubok-ekv-stali-izvestny-daty-
matchej-himika-s-vizuroj&catid=3:volejbol&Itemid=15  

«odessa-sport» 

 Пробне ЗНО в ЗНУ http://www.panoptikon.org/articles/90051-abiturienty-
mogut-projjti-probnoe-vno-v-znu.html  

«Паноптикон» 

 Пробне ЗНО в ЗНУ http://golos.zp.ua/obshhestvo/60254/zaporozhskim-
abiturientam-predlagajut-potrenirovatsja-pered-vno  

«Голос» 

 Щодо петиції про «Орбіту» http://www.volleyball.ua/news/3103-pietitsiia-o-
sokhranienii-zaporozhskoi-volieibol-noi-komandy- 

«volleyball.ua» 
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orbita-ztmk-znu  
 
 
ТБ -  4 сюжети 

17.01.2017 «Телекур’єр» (від 19.00) 
Розповідь про пробне ЗНО (від 
7:45 хв.), згадка про 
консультаційний пункт у ЗНУ  
та базу проходження практики 

http://zodtrk.zp.ua/ 
 

ЗОДТРК 
«Запоріжжя» 

24.01.2017 У ефірі – інтерв’ю Юлії 
Паскевської щодо пробного 
ЗНО 

https://www.youtube.com/watch?v=KwVK1NCvBKs 
 

«Тv5» 

30.01.2017 З 22:47 хв. - сюжет про "Ніч 
ідей". Згадується присутність 
викладача ЗНУ та студентів 

http://tv5.zp.ua/ru/programs/list/denj-itogi «Тv5» 

31.01.2017 «Пенсійна реформа в Україні. 
Чи готові запоріжани купувати 
стаж?» Коментарій Череп А. В. 
на 2:48 хв. 

https://vk.com/im?sel=20866885&z=video20866885_45
6239065%2Ff43f70c15169581266  

Соціальна мережа 
ВКонтакті 

 
 
Преса -  29 публікацій   

05.01.2017 «Запорізька Січ» – № 001-004 
(6200-6203) – с. 23 

«Вдруге в Україні незрячий вчений захистив докторську» (доцент кафедри 
українознавства ЗНУ, кандидат історичних наук Володимир Бондаренко – 
другий сліпий вчений (історик), який захистив докторську дисертацію, 
перший – професор СПП ЗНУ – Євген Клопота) 

http://zodtrk.zp.ua/
https://www.youtube.com/watch?v=KwVK1NCvBKs
http://tv5.zp.ua/ru/programs/list/denj-itogi
https://vk.com/im?sel=20866885&z=video20866885_456239065%2Ff43f70c15169581266
https://vk.com/im?sel=20866885&z=video20866885_456239065%2Ff43f70c15169581266


 «Запорізька правда» – № 1 
(23736) – с. 14 

«Герої спортивного року» (Національна федерація легкої атлетики 
визначила топ-10, а також претендентів на звання кращої команди року: у 
їх числі – випускники ЗНУ Олексій Касьянов, команда Олеся Повх та Марія 
Ремінь, а також студентка ЕПК Анастасія Бризгіна) 

 «Запорізька правда» – № 1 
(23736) – с. 14 

«Дзюдо» (Федерація дзюдо України визначила рейтинг за 2016 р., другу 
позицію тут займає Запорізька область: випускниці ЗНУ – учасниця  
Олимпіади-2016 у Ріо-де-Жанейро Марина Черняк та золота призерка 
Паралімпійських ігор Інна Черняк) 

 «Запорозька  правда» – № 1 
(23736) – с. 14 

«Стипендії від Президента України» (призначено стипендії за видатні 
спортивні досягнення з паралімпійських видів спорту – випускницям ЗНУ 
Марії Помазан, Інні Черняк та ін.) 

 «Запорозька  правда» – № 1 
(23736) – с. 14 

«Чи є Запоріжжя ігровою столицею?» (за підсумками спортивного року, 
волейболістки «Орбіти-ЗТМК-ЗНУ» здобули 2 місце у чемпіонаті України 
сезону 2015-2016 року і путівку на Євро-2017. Успіхам команди сприяють 
підтримка ЗНУ та ЗТМК) 

 «МИГ» – №1 (7102) – с. 37 «Новогодний рейтинг МИГа» (про досягнення паралімпійки, дзюдоїстки 
Інни Черняк: 2013 – чемпіонка Європи, 2014 – чемпіонка світу, 2016 – 
чемпіонка Паралімпійських ігор. Вона стала 2-ою у рейтингу запорізьких 
спортсменів – за визнанням газети «МИГ»)  

 
 

«ИЗ» - Панорама – №1 (18783) 
– с. 6 

«Перловка, рис и даже булгур» (Відомі запоріжани діляться рецептами 
куті: серед них – викладач ЗНУ Олександр Притула та випускниця Інна 
Черняк) 

12.01.2017 
 

«Запорізька правда» – № 2 
(23737) – с. 30 

«Наші – у збірній України» (15 запорізьких плавців увійшли до основного 
та резервного складів національної збірної України на 2017 рік: у їхньому 
числі – студент ЗНУ Сергій Фролов) 

 «Запорозька  Січ» – № 005-008 «Дітям-переселенцям розповіли про особливості цьогорічного ЗНО» 



(6204-6207) – с. 3 
 

(викладачі філологічного факультету ЗНУ Ірина Бакаленко та Юлія 
Кравченко зустрілися із старшокласниками, які навчаються на 
безкоштовних підготовчих курсах благодійного фонду «Карітас 
Запоріжжя», і розповіли про особливості вступу – 2017 та можливість 
безкоштовних тренінгів у ЗНУ) 

 
 

«Запорозька  Січ» – № 005-008 
(6204-6207) – с. 6 
 

«Горожане оценили работу городской власти за год» (у тому числі свою 
думку виказала викладач юридичного факультету ЗНУ Ія Пелех: загалом 
задоволена, звертає увагу на проведений ремонт доріг) 

 «МИГ» – № 2 (7103) – с. 9 «ЗНУ приглашает посетить обсерваторию» (з метою популяризації фізико-
астрономічних наук фізичний факультет ЗНУ запрошує школярів та інших 
завітати на екскурсії) 

 «МИГ» – № 2 (7103) – с. 22 Анонс авторської програми політолога ЗНУ Тетяни Ніколаєвої на 
телеканалі «Алекс» (ефір – п’ятниця, 20 січня, о 20.05 та повтор у неділю, 
22 січня, о 19.20) 

19.01.2017 «Запорозька  Січ» – № 010-
0134 – с. 28 

«Достойные результаты запорожцев» (рубрика «Легкая атлетика»), згадка 
про  спортивні досягнення випускниці ЗНУ Олесі Повх  

 «Запорізька правда» - № 3 
(23738) –– с.1-2 

«242 дня безперервного подвигу»  (про презентацію документального 
фільму «Воїни духу») згадка про випускника історичного факультету, 
кіборга, співробітника заповідника «Хортиця» В’ячеслава Зайцева 

 «Запорізька правда» - № 3 
(23738) –– с. 23 

«Про ‘’Теорію дикого поля. Софію’’ (згадка про доцента ЗНУ Валентину 
Ботнер і випускницю вишу Анну Лупинос) 

 «Запорізька правда» - № 3 
(23738) –– с. 30 

«Нагороджені кращі легкоатлети» (згадка про  спортивні досягнення 
випускниці ЗНУ Олесі Повх та студентки Анастасії Бризгіної) 

 «Запорізька правда» - № 3 
(23738) –– с. 32 

«Марина й Андрій живуть у Нью-Йорку» (про випускників театрального 
відділення ЗНУ Марину Гунько й Андрія Бейника) 



 «МИГ» – № 3 (7104) – с. 3 «Премьера фильма о ‘’киборгах’’» (згадка про випускника історичного 
факультету, кіборга, співробітника заповідника «Хортиця» В’ячеслава 
Зайцева) 

 «МИГ» – № 3 (7104) – с. 15, 17 «Чудеса на восьмом этаже» (згадка про викладача факультету СПП, 
заслужену артистку України Надію Стадніченко) 

 «МИГ» – № 3 (7104) – с. 39 «Презентовали старинные якоря» (згадка про випускника історичного 
факультету, кіборга, співробітника заповідника «Хортиця» В’ячеслава 
Зайцева) 

 «Верже» – № 2 (1221) – с. 5 «Грозит ли миру III мировая война?» (автор – викладач ФСУ Тетяна 
Ніколаєва) 

 «Верже» – № 2 (1221) – с. 12 « В запорожском музее представили якорь, изготовленный в Будапеште» 
згадка про випускника історичного факультету, кіборга, співробітника 
заповідника «Хортиця» В’ячеслава Зайцева 

 «Верже» – № 2 (1221) – с. 24 
 

«’’Киборги‘’ ценой своей жизни защитили будущее Украины» (згадка про 
випускника історичного факультету, кіборга, співробітника заповідника 
«Хортиця» В’ячеслава Зайцева) 

21.01.2017 «Запорозька  Січ» – № 014 
(6213) – с. 8 
 

«Легка атлетика» (на чемпіонаті Запорізької області з легкої атлетики один 
з кращих результатів показала випускниця ЗНУ Олеся Повх. 28-29 січня у 
Запоріжжі відбудеться командний чемпіонат, за результатами якого буде 
сформовано збірну України для участі в чемпіонаті Європи – 3-5 березня у 
Белграді (Сербія)) 

26.01.2017 «Запорозька  правда» – № 4 
(23739) – с. 4 
 

«Григорій Самардак: «Запоріжці пишаються своїми спортивними 
традиціями і завжди будуть їх підтримувати» (під час ХХІІ міжнародного 
турніру з греко-римської боротьби пам’яті майстра спорту СРСР Євгена 
Трухіна були визначені кращі борці області, у числі яких названий 
випускник ЗНУ Армен Варданян). 



 «Запорозька  правда» – № 4 
(23739) – с. 30 

«Армен Варданян став тренером збірної України» (випускник ЗНУ, 
бронзовий призер Олімпійських ігор з греко-римської боротьби (Пекін, 
2008) завершив професійну кар’єру і розпочав тренерську роботу) 

 «Запорозька  правда» – № 4 
(23739) – с. 30 

«Гарні новини з Рівного» (Запорізькі волейболістки «Орбіта-ЗТМК-ЗНУ» 
виграли у рівненських – у 8 турі чемпіонату України 2016-2017 року)  

 «МИГ» –№ 4 (7105) – с. 5 «Первым делом – Америка, ну а Украина, дай бог, потом» (критичний 
аналіз початку політичного року викладача ЗНУ Тетяни Ніколаєвої) 

 «МИГ» –№ 4 (7105) – с. 22 Анонс авторської програми запорізького політолога, викладача ЗНУ 
Тетяни Ніколаєвої «Я так думаю» на телеканалі «Алекс»: 3 лютого о 20.5 і 
5 лютого о 19.20 

 


