
МОНІТОРИНГ ЗМІ 

01-08.06.2018

Інтернет 
30.05.2018 Освітня реформа по-новому http://pozitciya.com.ua/66810-osvtnya-reforma-po-

novomu.html
Позиция

01.06.2018 Запорізька учнівська молодь 
взяла участь у Всеукраїнському 
забігу «Зелена миля»

http://zasport.zp.ua/2018/06/01/zaporizka-uchnivska-
molod-vzyala-uchast-u-vseukrayinskomu-zabigu-zelena-
milya/

ЗА! Спорт

05.06.2018 В каком состоянии сейчас 
запорожский дуб

https://reporter-ua.com/2018/06/05/332840_v-kakom-
sostoyanii-seychas-zaporozhskiy-dub-foto

Репортер

06.06.2018 В  ЗНУ  стартовал  проект  по
улучшению  медиаграмотности
среди учителей

http://actual.today/v-znu-startoval-proekt-po-
uluchsheniju-mediagramotnosti-sredi-uchitelej/

Актуально

07.06.2018 Баскетболісти  Запорізького
національного  університету
провели насичений сезон

http://zasport.zp.ua/2018/06/07/basketbolisti-zaporizkogo-
natsionalnogo-universitetu-proveli-nasichenij-sezon/

ЗА! Спорт

ТБ

04.06.2018 Запитання депутату. Г. Васильчук https://www.youtube.com/watch?v=16RzUwUwalw Канал Z

ПРЕСА
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«Байдарки та каное» (переможниця нещодавнього Кубку світу Людмила 
Бабак стала ще й переможницею чемпіонату України серед жінок у каное-
одиночці на дистанції 19 км (м. Вінниця))

«Верже» – №22 (1292) – с. 5     «Хотели как лучше, а получилось как всегда» (обговорення передвиборчої 
гонки та інтриги навколо фейкової інформації про вбивство російського 
журналіста – висновки  політолога ЗНУ Тетяни Ніколаєвої)

«Горожанин.Информ» – № 20 
(468) –  с. 3

«Змагання для справжніх козаків» (організатором, який відкрив п’яті 
Всеукраїнські змагання «Козацька слава» і турнір «лава на лаву», став 
президент ВГО «Спас», доцент ЗНУ Олександр Притула)

«Горожанин.Информ» – № 20 
(468) –  с. 9

Привітання народного депутата України Миколи Фролова із Днем 
журналіста

«Запорозька Січ» – № 106-109 
(6557-6560) – с. 3

«Одаренная молодежь получила стипендии мэра» (у числі студентів та 
науковців Запоріжжя стипендіями мера були відзначені й представники 
ЗНУ)



«Запорозька Січ» – № 106-109 
(6557-6560) – с. 11

«Школярі розповіли, як економити електроенергію» (про нагородження 
учасників Днів сталої енергії – переможців конкурсів та винахідників; 
фото із проректором П. В. Волковим у президії заходу)

08-15.06.2018

Інтернет 
11.06.2018 Викладач ЗНУ втретє став 

чемпіоном Європи з гандболу
http://zasport.zp.ua/2018/06/11/vikladach-znu-vtretye-
stav-chempionom-yevropi-z-gandbolu/

ЗА!спорт

Запорожские ВУЗы попали в 
рейтинг популярных учебных 
заведений Украины
Самое высокое место из всех 
вузов занял ЗНТУ – 48. Далее 
расположились ЗГМУ 
(медицинский ) – 58 место и 
Таврическая государственный 
агротехнологический 
университет – 68. А вот многими
любимый и как казалось 
центральный ВУЗ города, ЗНУ 
стал лишь четвертый среди 
Запорожских вузов и 77 в 
Украине.

http://zp.oblast.online/news/zaporozhskie-vuzy-popali-v-
rejting-populyarnyh-uchebnyh-zavedenij-ukrainy/

zp.oblast

Запорожские ВУЗы вошли в 
рейтинг «Топ-200 Украина»

http://www.panoptikon.org/articles/105707-zaporozhskie-
vuzy-voshli-v-rejjting-top-200-ukraina.html

Паноптикон

Сборная  «Машинки»  отстояла
титул  сильнейшей  студенческой
сборной по баскетболу

http://verge.zp.ua/2018/06/11/%D1%81%D0%B1%D0%B
E%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BC
%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BA

Верже
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Викладач  Запорізького
національного  університету
втретє став чемпіоном Європи з
гандболу

http://osvita.zoda.gov.ua/%D0%B2%D0%B8%D0%BA
%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-
%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE
%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA
%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BD
%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD
%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE
%D0%B3-2/

ДОН ЗОДА

12.06.2018 В  ЗНУ  побывали  дипломаты
стран Вышеградской группы

http://mig.com.ua/zaporozhskie/item/39457-v-znu-
pobyvali-diplomaty-stran-vyshegradskoj-gruppy

МИГ

Запорожская  студентка  на
Чемпионате  мира  по  шашкам
завоевала две медали

http://mig.com.ua/zaporozhskie/item/39458-
zaporozhskaya-studentka-na-chempionate-mira-po-
shashkam-zavoevala-dve-medali

Дипломати  країн  Вишеградської
четвірки  налагоджують
співпрацю із ЗНУ

http://pedpresa.ua/192881-dyplomaty-krayin-
vyshegradskoyi-chetvirky-nalagodzhuyut-spivpratsyu-iz-
znu.html

Педагогічна 
преса

НА  ЧЕМПІОНАТІ  СВІТУ  ЗІ
СТОКЛІТКОВИХ  ШАШОК
СТУДЕНТКА  ЗНУ  ЗДОБУЛА
“СРІБЛО” ТА “БРОНЗУ”

https://mon.gov.ua/ua/news/na-chempionati-svitu-zi-
stoklitkovih-shashok-studentka-znu-zdobula-sriblo-ta-
bronzu

МОН

Студентка ЗНУ Ганна Дмитренко
виборола  срібну  і  бронзову
медалі  Чемпіонату  світу  із

http://osvita.zoda.gov.ua/
%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B
D%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%BD

ДОН ЗОДА
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%D0%BA%D0%BE-
%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE
%D1%80%D0%BE/

Дипломати  країн  Вишеградської
четвірки  налагоджують
співпрацю із ЗНУ

http://osvita.zoda.gov.ua/%D0%B4%D0%B8%D0%BF
%D0%BB%D0%BE%D0%BC
%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%BA
%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD-
%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B3%D1%8
0%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA
%D0%BE%D1%97-
%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%96/

13.06.2018 На  Чемпіонаті  світу  зі
стокліткових  шашок  студентка
ЗНУ  здобула  “срібло”  та
“бронзу”

http://pedpresa.ua/192903-na-chempionati-svitu-zi-
stoklitkovyh-shashok-studentka-znu-zdobula-sriblo-ta-
bronzu.html

Педагогічна 
преса

В Запорожье отметили призеров
международных  спортивных
соревнований

http://1news.zp.ua/v-zaporozhe-otmetili-prizerov-
mezhdunarodnyih-sportivnyih-sorevnovaniy-foto/

Первый 
Запорожский

14.06.2018 Студентка  ЗНУ  Людмила  Бабак
підкорює міжнародні  п’єдестали
у змаганнях на каное

http://osvita.zoda.gov.ua/
%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B
D%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%BD
%D1%83-%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%BC
%D0%B8%D0%BB%D0%B0-
%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA-
%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%BE
%D1%80%D1%8E%D1%94/

ДОН ЗОДА
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http://osvita.zoda.gov.ua/%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD-%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%96/
http://osvita.zoda.gov.ua/%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD-%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%96/
http://osvita.zoda.gov.ua/%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%BD%D1%83-%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE/
http://osvita.zoda.gov.ua/%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%BD%D1%83-%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE/


В  Запорожье  просят  поймать
мошенника,  который  «разводит»
студентов

http://forpost.media/novosti/v-zaporozhe-prosjat-pojmat-
moshennika-kotoryj-razvodit-studentov-foto-video.html

Форпост

В Запорожье завелся  мошенник,
обманывающий студентов

http://golos.zp.ua/obshhestvo/160863/v-zaporozhe-
zavelsja-moshennik-obmanyvajushhij-studentov-foto-
video

Голос Запорожья

В  Запорожье  мошенник
«разводит»  на  деньги  родителей
абитуриентов

https://subbota.ua/news/26808/v-zaporozhe-moshennik-
razvodit-na-dengi-roditelej-abiturientov-foto

Суббота ПЛЮС

Бывший  работник  ЗНУ
«разводит» студентов

http://news.mspravka.info/191814/ Наш Город

В  Запорожье  мошенник
«разводит»  на  деньги  родителей
абитуриентов

http://www.mv.org.ua/news/178228-
v_zaporozhe_moshennik_razvodit_na_dengi_roditelei_abi
turientov.html

Местные вести

15.06.2018 Мошенник  под  видом
преподавателя  предлагает
студентам  помощь  за  деньги  и
исчезает

http://zanoza-news.com/?p=119644 Заноза

Доцент  ЗНУ  в  составе
украинской  команды  стал
чемпионом Европы по гандболу

http://mig.com.ua/zaporozhskie/item/39584-dotsent-znu-
v-sostave-ukrainskoj-komandy-stal-chempionom-evropy-
po-gandbolu

МИГ

ТБ

13.06.2018 У  ЗАПОРІЖЖІ  ВИПУСКНИКИ
СКЛАЛИ ОСТАННЄ ЗНО

https://ztv.zp.ua/u-zaporizhzhi-vipuskniki-sklali-ostannye-
zno/

Канал Z

https://ztv.zp.ua/u-zaporizhzhi-vipuskniki-sklali-ostannye-zno/
https://ztv.zp.ua/u-zaporizhzhi-vipuskniki-sklali-ostannye-zno/
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http://www.mv.org.ua/news/178228-v_zaporozhe_moshennik_razvodit_na_dengi_roditelei_abiturientov.html
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https://subbota.ua/news/26808/v-zaporozhe-moshennik-razvodit-na-dengi-roditelej-abiturientov-foto
https://subbota.ua/news/26808/v-zaporozhe-moshennik-razvodit-na-dengi-roditelej-abiturientov-foto
http://golos.zp.ua/obshhestvo/160863/v-zaporozhe-zavelsja-moshennik-obmanyvajushhij-studentov-foto-video
http://golos.zp.ua/obshhestvo/160863/v-zaporozhe-zavelsja-moshennik-obmanyvajushhij-studentov-foto-video
http://golos.zp.ua/obshhestvo/160863/v-zaporozhe-zavelsja-moshennik-obmanyvajushhij-studentov-foto-video
http://forpost.media/novosti/v-zaporozhe-prosjat-pojmat-moshennika-kotoryj-razvodit-studentov-foto-video.html
http://forpost.media/novosti/v-zaporozhe-prosjat-pojmat-moshennika-kotoryj-razvodit-studentov-foto-video.html


ПРЕСА

9.06.2018 «Запорозька Січ» – №110 (6561) 
– с. 5

«Баскетбол. Студентам ЗНУ є до чого прагнути» (про вдалий поточний 
сезон для чоловічої студентської збірної ЗНУ з баскетболу під 
керівництвом Віктора Горбулі: 2 місце на обласному етапі студентської 
баскетбольної ліги України, входження у дивізіон «Київська Русь», 3 місце
на першості міста)

«Запорозька Січ» – №110 (6561) 
– с. 5

«Бризгіна третя на 200-метрівці» (про участь у міжнародному 
легкоатлетичному турнірі студентки ЕПК ЗНУ Анастасії Бризгіної)

«Запорозька Січ» – №110 (6561) 
– с. 5

«Запорізькі пляжники ”тримають удар”» (у чотиризірковому етапі 
чемпіонату України з пляжного волейболу 3 місце посіла запорізька пара 
Ірина Федорова та Олександра Кутнякова, остання представляє ЗНУ)

14.06.2018 Горожанин.Информ – № 21 (469) 
– с. 4 

«Николай Фролов: У меня не было сомнений, что закон об 
Антикоррупционном суде будет проголосован» (коментар щодо 
проведення голосування у Верховній Раді по антикорупційному 
законодавству) 



Верже – № 23 (1293) – с. 5 «Все имеет свои пределы, за исключеникм коррупции» (про дієвість 
щойно прийнятого ВРУ закону про Антикорупційний суд розмірковує 
політолог ЗНУ Тетяна Ніколаєіва)

Верже – № 23 (1293) – с. 22 «Трое запорожцев завоевали награды на Чемпионате мира по шашкам» 
(про перемогу студентки 2 курсу спеціальності «Мова і література 
(французька)» факультету іноземної філології Ганни Дмитренко, 
дворазової чемпіонки світу з шашок серед юніорів, дійсної срібної 
чемпіонки світу з шашок серед юніорів, яка нещодавно здобула бронзу на 
Чемпіонаті світу із стокліткових шашок (Італія, м. Бергамо))

«Запорозька Січ» – №111-114 
(6562-6565) – с. 15

«Олімпійський день зібрав близько тисячі Запоріжців» (про участь 
студентів та випускниці ЗНУ, олімпійської чемпіонки Ольги Стражевої у 
заході) 

«Правда.zp» – № 22 (23809). – с. 
14

Коротко «Байдарки та каноє» (про бронзу студентки ЗНУ Людмили Бабак 
на чемпіонаті Європи з веслування – на дистанції 5000 м)

15-23.06.2018

Інтернет 
18.06.2018 В ЗНУ прошел семинар "Нет!" 

сексизму в рекламе"
http://mig.com.ua/zaporozhskie/item/39668-v-znu-poshel-
seminar-net-seksizmu-v-reklame

МИГ

ЗНУ відкрив шлях до публічних 
даних

http://porogy.zp.ua/2018/06/znu-vidkryv-shlyah-do-
publichnyh-danyh/

Пороги

Фаст-фуд біля ЗНУ під прицілом http://porogy.zp.ua/2018/06/fast-fud-znu-pid-prytsilom/

http://porogy.zp.ua/2018/06/fast-fud-znu-pid-prytsilom/
http://porogy.zp.ua/2018/06/znu-vidkryv-shlyah-do-publichnyh-danyh/
http://porogy.zp.ua/2018/06/znu-vidkryv-shlyah-do-publichnyh-danyh/
http://mig.com.ua/zaporozhskie/item/39668-v-znu-poshel-seminar-net-seksizmu-v-reklame
http://mig.com.ua/zaporozhskie/item/39668-v-znu-poshel-seminar-net-seksizmu-v-reklame


Викладач  ЗНУ  –  серед
переможців Чемпіонату Європи з
гандболу серед ветеранів

http://pedpresa.ua/193019-vykladach-znu-sered-
peremozhtsiv-chempionatu-yevropy-z-gandbolu-sered-
veteraniv.html

Педагогічна 
преса

20.06.2018 В  Запорожье  готовятся  к
объединению ЗНУ и ЗГИА

https://www.061.ua/news/2075102 061

В  Запорожье  готовится
объединение ЗНУ и ЗГИА

https://reporter-ua.com/2018/06/20/333674_v-zaporozhe-
gotovitsya-obedinenie-znu-i-zgia

Репортер

ЗНУ-ЗГИА?  В  Запорожье  хотят
объединить два вуза

http://mz.zp.ua/obshhestvo/znu-zgia-v-zaporozhe-hotjat-
obedinit-dva-vuza.html

Мрія

В Запорожье произойдет слияние
двух университетов

http://golos.zp.ua/obshhestvo/161663/v-zaporozhe-
proizojdet-slijanie-dvuh-universitetov

Голос Запорожья

В  Запорожье  могут  объединить
два университета

http://ria-
m.tv/news/119660/v_zaporoje_mogut_obyedinit_dva_uni
versiteta.html

МВ

Запорожский  национальный
университет  планируют
объединить  с  Запорожской
государственной  инженерной
академией. 

http://zabor.zp.ua/www/content/v-zaporozhe-obedinyat-
znu-i-zgia

Забор

В  Запорожье  готовятся  к
объединению ЗНУ и ЗГИА

https://times.zp.ua/news/fresh/v_zaporozhe_gotovyatsya_
k_obedineniyu_znu_i_zgia/499772/

Times.zp.ua

В  Запорожье  объединят  ЗНУ  и
ЗГИА

http://uaport.net/news/ua/t/1806/20/19248602 uaport

21.06.2018 В Запорожье решается вопрос об
объединении ЗНУ и ЗГИА

http://1news.zp.ua/v-zaporozhe-reshaetsya-vopros-ob-
obedinenii-znu-i-zgia/

1-й Запорожский

В  Запоріжжі  можуть  об'єднати
два університета

https://zp.depo.ua/ukr/zp/v-zaporizhzhi-mozhut-ob-
yednati-dva-universiteta-20180621794293

Депо

Студент  Економіко-правничого
коледжу ЗНУ здобув «золото» на

http://pedpresa.ua/193105-student-ekonomiko-
pravnychogo-koledzhu-znu-zdobuv-zoloto-na-

Педагогічна 
преса

http://pedpresa.ua/193105-student-ekonomiko-pravnychogo-koledzhu-znu-zdobuv-zoloto-na-chempionati-kubok-hortytsi-z-klasychnogo-pauerliftyngu.html
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чемпіонаті  “Кубок  Хортиці”  з
класичного пауерліфтингу

chempionati-kubok-hortytsi-z-klasychnogo-
pauerliftyngu.html

ПРЕСА

16.06.2018 «Запорозька Січ» – №115 (6566) 
– с. 3

«Запорізькі спортсмени стали призерами міжнародних змагань» (у ЗОДА 
відбулася зустріч з переможницею етапу Кубка світу з веслування на 
байдарках і каное, студенткою  ЗНУ Людмилою Бабак і бронзовим 
призером чемпіонату з самбо, випускником Станіславом Бондаренком) 

Верже – № 24 (1294) – с. 5 «Ломать – не строить, или Как можно восстановить стабильность и 
безопасность в мире» (про геополітичну ситуацію у світі розмірковує 
політолог ЗНУ Тетяна Ніколаєіва)

Верже – № 24 (1294) – с. 22 «Запорожские чемпионы покорили европейские вершины» (про зустріч в 
ЗОДА із переможницею етапу Кубка світу з веслування на байдарках і 
каное Людмилю Бабак і бронзовим призером чемпіонату з самбо 
Станіславом Бондаренком) 

«МИГ» – №25 (7178) – с. 19 «Вспомнили трагически погибшую поэтессу» (про поетичний вечір 
пам’яті Марини Брацило, який відбувся у науковій бібліотеці ЗНУ за 
участі доцентів Ольги Стадніченко та Ірини Цапліної, студентів тощо)

http://pedpresa.ua/193105-student-ekonomiko-pravnychogo-koledzhu-znu-zdobuv-zoloto-na-chempionati-kubok-hortytsi-z-klasychnogo-pauerliftyngu.html
http://pedpresa.ua/193105-student-ekonomiko-pravnychogo-koledzhu-znu-zdobuv-zoloto-na-chempionati-kubok-hortytsi-z-klasychnogo-pauerliftyngu.html


«МИГ» – №25 (7178) – с. 31 «Вышеградская четверка» интересуется ЗНУ» (про візит послів Чехії, 
Словаччини та Угорщини до ЗНУ)

«МИГ» – №25 (7178) – с. 31  «Нет!» сексизму в рекламе (про семінар з попередження проявів сексизму
в рекламі – на базі економічного факультету)

«МИГ» – №25 (7178) – с. 31 «Бакалавры отыграли водевиль» (випускники бакалаврату «Акторська 
майстерність» склали творчі іспити на сцені навчального корпусу № 8) 

«Правда.zp» – № 23 (23810). – с. 
3

«Люди, які нас надихають» (у ЗНУ вшанували Марину Брацило в день 5-ої
річниці її трагічної загибелі)

«Правда.zp» – № 23 (23810). – с. 
13

«Проявам сексистської реклами – СТОП!» (на економічному факультеті 
ЗНУ відбувся І Всеукраїнський конкурс студентських рекламних проектів)

23-27.06.2018

Інтернет 
23.06.2018 Вперше в історії Запорізький 

Національний університет став 
базою для проведення 
Міжнародної літньої школи 
соціальних наук

http://zor.gov.ua/content/vpershe-v-istoriyi-
zaporizkyy-nacionalnyy-universytet-stav-bazoyu-dlya-
provedennya

ЗОР

http://zor.gov.ua/content/vpershe-v-istoriyi-zaporizkyy-nacionalnyy-universytet-stav-bazoyu-dlya-provedennya
http://zor.gov.ua/content/vpershe-v-istoriyi-zaporizkyy-nacionalnyy-universytet-stav-bazoyu-dlya-provedennya
http://zor.gov.ua/content/vpershe-v-istoriyi-zaporizkyy-nacionalnyy-universytet-stav-bazoyu-dlya-provedennya


В ЗНУ пройдет IX летняя школа 
социологических наук

http://mig.com.ua/zaporozhskie/item/39868-v-znu-
projdet-ix-letnyaya-shkola-sotsiologicheskikh-nauk

МИГ

25.06.2018 В ЗНУ стартует Международная 
летняя школа социальных наук

http://www.panoptikon.org/articles/106156-v-znu-startuet-
mezhdunarodnaja-letnjaja-shkola-socialnykh-nauk.html

Паноптикон

26.06.2018 В летней школе углубили знания
80  одаренных старшеклассников
Запорожской области

http://mig.com.ua/zaporozhskie/item/39953-v-letnej-
shkole-uglubili-znaniya-80-odarennykh-
starsheklassnikov-zaporozhskoj-oblasti

МИГ

27.06.2018 Слияние  «физиков  и  лириков»,
или  Как  избежать
прожектерства?

http://pozitciya.com.ua/67219-sliyanie-fizikov-i-lirikov-
ili-kak-izbezhat-prozhekterstva.html

Позиция

Ректор  ЗНТУ  Сергей  Беликов:
Состоится  ли  слияние  ЗГИА  и
ЗНУ

http://vmestezp.org/obshhestvo/95166/rektor-zntu-sergey-
belikov-sostoitsya

Вместе

ТБ

25.06.2018 Впервые  в  истории  ЗНУ  стал
базой  для  проведения
Международной  летней  школы
социальных наук

https://tv5.zp.ua/news/vpervye-v-istorii-znu-stal-bazoj-
dlya-provedeniya-mezhdunarodnoj-letnej-shkoly-
sotsialnyh-nauk/

ТВ-5

У  ЗНУ  ПРОХОДИТЬ  ІХ
МІЖНАРОДНА ЛІТНЯ ШКОЛА
СОЦІАЛЬНИХ НАУК

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

Умови вступу до вишів https://ztv.zp.ua/7-zaporizkih-vipusknikiv-otrimali-200-
baliv-v-zno/

Z
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