
МОНІТОРИНГ ЗМІ 

 

01.06-04.06.2021 

 

Інтернет  

  

01.06.2021 Игра Запорожской лиги смеха 

состоялась впервые за все время 

карантина 

http://iz.com.ua/zaporoje/igra-zaporozhskoy-ligi-

smeha-sostoyalas-vpervyie-za-vse-vremya-karantina 

Индустриальное 

Запорожье 

 Галактика Цукерберга, розвиток 

критичного мислення та боротьба з 

історичною пропагандою 

https://ms.detector.media/mediaosvita/post/27402/202

1-06-01-galaktyka-tsukerberga-rozvytok-krytychnogo-

myslennya-ta-borotba-z-istorychnoyu-propagandoyu/ 

ДЕТЕКТОР 

МЕДІА 

02.06.2021 Запорожские ВУЗы в национальном 

рейтинге: на каком месте 

https://www.inform.zp.ua/2021/06/02/118119_zaporo

zhskie-vuzy-v-natsionalnom-rejtinge-na-kakom-

meste/ 

INFORM.ZP.UA 

03.06.2021 У запорожской студентки выявили 

страшную болезнь: нужна помощь 

https://reporter-ua.com/2021/06/03/374523_u-

zaporozhskoy-studentki-vyyavili-strashnuyu-bolezn-

nuzhna-pomoshch 

Репортер 

 Два запорожских университета 

попали в ТОП-50 лучших ВУЗов 

Украины 

https://www.061.ua/news/3120242/dva-zaporozskih-

universiteta-popali-v-top-50-lucsih-vuzov-ukrainy 

061 

 Запорізьким студентам розповіли про 

секрети успіху в кар'єрі 

http://iz.com.ua/zaporoje/zaporizkim-studentam-

rozpovili-pro-sekreti-uspihu-v-kar-yeri 

Индустриальное 

Запорожье 

http://iz.com.ua/zaporoje/igra-zaporozhskoy-ligi-smeha-sostoyalas-vpervyie-za-vse-vremya-karantina
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04.06.2021 Булитко из "Дизель шоу" в 

неожиданном образе показала, как 

подготовилась к лету: "Прикид для..." 

https://info.politeka.net/330163-bulitko-iz-dizel-shou-

v-neozhidannom-obraze-pokazala-kak-podgotovilas-

k-letu-prikid-dlya 

Politeka 

 Какие места в рейтинге ВУЗов 

мелитопольские университеты 

занимают 

https://ria-

m.tv/news/244277/kakie_mesta_v_reytinge_vuzov_m

elitopolskie_universitetyi_zanimayut.html 

РИА МВ 

 

ТБ і РМ 

 

03.06.2021 Перспективи на великому 

підприємстві: як будуватимуть 

кар’єру запорізькі студенти 

https://tv5.zp.ua/news/majbutnie-zaporizkogo-

pidpriiemstva-shho-diznalisja-studenti-pid-chas-

zustrichi/ 

ТВ-5 

 

 

 

 

04-11.06.2021 

 

Інтернет  

  

04.06.2021 Запорожский губернатор встретился 

со студентами журфака в 

“Макдональдсе” 

https://www.inform.zp.ua/2021/06/04/118340_zaporo

zhskij-gubernator-vstretilsya-so-studentami-zhurfaka-

v-makdonaldse-fotoreportazh/ 

INFORM.ZP.UA 

 Кормили бигмаком и обсуждали https://ipne.ws/novosti-zaporozhya/sobytiya-i- IPNews+ 

https://info.politeka.net/330163-bulitko-iz-dizel-shou-v-neozhidannom-obraze-pokazala-kak-podgotovilas-k-letu-prikid-dlya
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https://ipne.ws/novosti-zaporozhya/sobytiya-i-fakty/kormili-bigmakom-i-obsuzhdali-zhurnali/


журналистику: Старух встретился со 

студентами в МакДоналдсе 

fakty/kormili-bigmakom-i-obsuzhdali-zhurnali/ 

 Олександр Старух: «Запорізький 

край – класний та унікальний» 

https://www.zoda.gov.ua/news/55838/oleksandr-

staruh-zaporizkiy-kray--klasniy-ta-unikalniy.html 

ЗОДА 

 Четыре запорожских университета 

попали в ТОП-100 украинских вузов 

https://www.061.ua/news/3122945/cetyre-

zaporozskih-universiteta-popali-v-top-100-ukrainskih-

vuzov 

061 

07.06.2021 До сторіччя «шевченківців»: Мария 

Чеботарева 

https://timeua.info/aktualnoe-segodnya/do-

storichchya-shevchenkivcziv-mariya-chebotareva/ 

Время 

08.06.2021 9 июня стартует 25-й Всеукраинский 

фестиваль детского творчества "Топ-

Топ" 

https://www.06153.com.ua/news/3124257/9-iuna-

startuet-25-j-vseukrainskij-festival-detskogo-

tvorcestva-top-top 

0619 

09.06.2021 Запорожье на старых открытках: 

женская гимназия, 1916 год 

https://mig.com.ua/zaporozhe-na-staryh-otkrytkah-

zhenskaja-gimnazija-1916-god/ 

МИГ 

 По инициативе запорожских 

оппозиционеров в Украине заложен 

первый вирусоцидный парк 

https://zagittya.com.ua/news/novosti/ Опозиційна 

платформа 

 Почему в Запорожье и области с 

абрикосовых деревьев массово 

осыпаются листья (коментар - Доцент 

кафедри генетики і рослинних  

ресурсів ЗНУ Ірина Приступа) 

http://iz.com.ua/zaporoje/pochemu-v-zaporozhe-i-

oblasti-s-abrikosovyih-derevev-massovo-

osyipayutsya-listya 

Индустриальное 

Запорожье 

10.06.2021 Специалисты рассказали, почему в 

Запорожье осыпались листья с 

https://www.061.ua/news/3125751/specialisty- 061 
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абрикосовых деревьев rasskazali-pocemu-v-zaporoze-osypalis-lista-s-

abrikosovyh-derevev-foto 

 Специалисты рассказали, почему в 

Запорожье сбрасывают листья 

деревья 

https://ria-

m.tv/news/245135/spetsialistyi_rasskazali_pochemu_

v_zaporoje_sbrasyivayut_listya_derevya.html 

РИА МВ 

 Уехать на учебу за границу: как 

запорожские студенты с помощью 

программы Erasmus+ бесплатно 

получают образование в лучших 

вузах Европы 

http://1news.zp.ua/kak-zaporozhskie-studenty-

besplatno-poluchayut-obrazovanie-v-luchshih-vuzah-

evropy/ 

Перший 

Запорiзький 

11.06.2021 Массовое опадение листвы с деревьев 

абрикоса и персика в Запорожской 

области: как бороться с болезнью 

https://actual.today/massovoe-opadenie-listvy-s-

derevev-abrikosa-i-persika-v-zaporozhskoj-oblasti-

kak-borotsya-s-boleznju/ 

Актуально 

 Правоохоронці розповіли обставини 

розслідування та вбивства викладача 

ЗНУ 

https://forpost.media/proisshestviya/pravookhorontsi-

rozpovily-obstavyny-rozsliduvannia-ta-vbyvsta-

vykladacha-znu.html 

Форпост 

 Убивство професора в Запоріжжі: 

серед підозрюваних є поліцейський 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3263151-

ubivstvo-profesora-v-zaporizzi-sered-pidozruvanih-e-

policejskij.html 

Укрінформ 

 Убийство профессора ЗНУ: силовики 

рассказали подробности 

преступления 

http://z-city.com.ua/11-06-21-7-11.06.2021 z-city 

 Похищение и убийство профессора 

ЗНУ: в СБУ раскрыли новые детали 

https://reporter- Репортер 
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ua.com/2021/06/11/374829_pohishchenie-i-ubiystvo-

professora-znu-v-sbu-raskryli-novye-detali-foto 

 Запорожские правоохранители 

рассказали подробности резонансного 

похищения и убийства профессора 

ЗНУ 

http://1news.zp.ua/zaporozhskie-pravoohraniteli-

rasskazali-podrobnosti-rezonansnogo-pohishheniya-i-

ubijstva-professora-znu/ 

Перший 

Запорiзький 

 

ТБ і РМ 

 

07.06.2021 На Запоріжжі спеціальних умов під 

час складання основної сесії ЗНО 

потребують 99 учасників 

https://suspilne.media/137181-na-zaporizzi-

specialnih-umov-pid-cas-skladanna-osnovnoi-sesii-

zno-potrebuut-99-ucasnikiv/ 

Суспільне 

Запоріжжя 

08.06.2021 Розчищення та ревіталізація. Що 

врятує малі річки Запоріжжя від 

знищення — пояснює експертка 

https://suspilne.media/137486-rozcisenna-ta-

revitalizacia-so-vratue-mali-ricki-zaporizza-vid-

znisenna-poasnue-ekspertka/ 

Суспільне 

Запоріжжя 

10.06.2021 У Запорізькій області осипається 

листя з плодовитих дерев: причини 

https://tv5.zp.ua/news/u-zaporizkij-oblasti-osipaietsja-

listja-z-plodovitih-derev-prichini/ 

ТВ-5 

 

Преса      

01.04.-31.05.2021 

 

01.04.2021 «МИГ» – № 13 (7223) – с. 31 

 

«Бумажные чудеса в ЗНУ» (у навчальній лабораторії кафедри 

дизайну ЗНУ викладач Олександр Брянцев презентував студентам та 

колегам свої паперові 3D моделі Руанського та Кельнського соборів) 
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08.04.2021  «Запорозька Січ» – № 16 (7100) – с. 7 «Запорізькі освітяни викладають за сучасними технологіями» (про 

запорізьких викладачів, які стали учасниками проєкту «Вивчай та 

розрізняй: інфомедійна грамотність» та розробили власні навчальні 

програми: серед них – доцент філологічного факультету ЗНУ Ірина 

Бакаленко) 

15.04.2021 «МИГ» – № 15 (7225) – с. 23 

 

«Бузаев против “Орбиты“» (під час проведення ігор за 3 місце між 

запорізькою «Орбітою» та луцькою «Волинню» згадується, що 

колись волейболісток ЗНУ тренував саме Володимир Бузаєв, наразі 

він готує опоненток; інтрига протистояння колишнього тренера і 

нинішнього – Гарія Єгіазарова) 

22.04.2021 «МИГ» – № 16 (7226) – с. 23 

 

«Бронзовая “Орбита“» (після двох домашніх матчів та перемоги над 

«волинянками» у Луцьку, «бронза» відправилася до Запоріжжя) 

20-

25.04.2021 

«Правда.ЗП» – № 15 (23953) – с. 14 «”Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ” – бронзові призерки чемпіонату України 

сезону 2020/21» (про перемогу запорізької команди над 

волейболістками луцької «Волині», у результаті чого спортсменки 

ЗНУ посіли почесну 3 сходинку Суперліги) 

06.05.2021 «Панорама.ИЗ» – № 18 (19009) – с. 3  

 

 

«Це дійсно неоціненний досвід» (29 квітня назвали імена переможців 

студентського конкурсу – кейс-чемпіонату «M.Student Champ» від 

компанії «Метінфест», які здобули дипломи та грошові призи: Гран-

прі та сертифікат на 50 тис грн. отримала команда «MНD», до складу 

якої увійшли студенти ЗНУ - Олег Наконечний (3 курс) та Таміла 

Борисова (4 курс), вони презентували кейс на тему «Соціальні 

гарантії як метод утримання і залучення співробітників») 

 «Панорама.ИЗ» – № 18 (19009) – с. 

14-15  

 

«Хортиця: видатна історія – велике майбутнє» (у дискусії взяли 

участь видатні діячі історії та культури, серед них – Олександр 

Притула, доцент ЗНУ, президент ВГО «Спас», який презентував 

цілий перелік напрямів туристичного й культурологічного характеру: 

Хортиця козацька, Хортиця фестивальна, Хортиця туристична тощо)  



 «Горожанин.Информ» – № 18 (598) – 

с. 2       

«Запорізька обласна рада провела позачергову сесію» (з приводу 

бойкотування питань, що тут розглядалися, окремою частиною 

депутатів коментар надав ректор ЗНУ, депутат облради від партії «За 

майбутнє» Микола Фролов) 

06-

13.05.2021 

«Правда.ЗП» – № 18 (23956) – с. 14 «Олімпійські ліцензії» (23 липня у Токіо стартують ХХХІІ Літні 

Олімпійські ігри: вісім перепусток на них вже мають запорізькі 

спортсмени, у їх числі – представники ЗНУ – Сергій Фролов, 

Анастасія Бризгіна) 

20.05.2021 

 

 

 

 

 

«Панорама.ИЗ» – № 20 (19011) – с. 2  

 

 

 

 

«Молодим співробітникам – великий спектр можливостей» (у 

матеріалі про зустріч гендиректора комбінату «Запоріжсталь» 

Олександра Мироненка із студентською молоддю, що проходила у 

хабі ГО «Платформа спільних дій», згадується про участь студентів 

ІННІ ЗНУ, зокрема Маргарити Товмасян) 

 «Запорозька Січ» – № 23 (7107) – с. 

16 

«Рейтинг університетів 2021 року» (надається інформація щодо 

провідних ЗВО України – за показниками публікацій та цитувань, за 

індексом Гірша, де ЗНУ посідає 51 місце, випереджаючи НУ 

«Запорізька політехніка») 

 «Запорозька Січ» – № 23 (7107) – с. 

18 

«П’ята в фіналі олімпійської кваліфікації» (на кваліфікаційному 

олімпійському турнірі у м. Сегеді (Угорщина) представниця ЗНУ 

Людмила Бабак стала 3-ою у запливі на каное-одиначці та 5-ою – у 

фіналі) 

 «МИГ» – № 20 (7230) – с. 3 «Почтили память жертв коммунистических репрессий» 

(представники ЗНУ взяли участь у щорічному заході вшанування 

пам’яті жертв політичних репресій в Олександрівському районі – за 

участі ректора Миколи Фролова та інших)  

27.05.2021 «Панорама.ИЗ» – № 21 (19012) – с. 12  

 

«Сохранить природу, историю и развивать спорт» (в ЗНУ відбулася 

стратегічна сесія за участі близько 30 студентів різних ЗВО, які 

запропонували власні проєкти щодо збереження, 



природокористування й розвитку о. Хортиця; оцінювання 

відбувалося у режимі онлайн – членами комісії: Олександр Старух 

(ЗОДА), Олександр Мироненко (ПАТ «Запоріжсталь»), Максим 

Остапенко (НЗ «Хортиця»)) 

 

 

 

 

 

 

«Правда.ЗП» – № 20 (23958) – с. 3 В рубриці «Люди, які нас надихають» (професору історичного 

факультету ЗНУ Федору Турченку призначили дворічну державну 

стипендію – для здійснення досліджень української національної 

революції 1917-1922, національно визвольного руху та 

модернізаційних процесів в Україні (1980-1991)) 

31.05.2021 «Освіта України» – № 20 (1699) – с. 3 

 

«Медалі гімназіади» (у ІІІ Літній гімназіаді України та ХVI Літній 

універсіаді з тхеквондо, у яких брали участь студенти та школярі, у 

змаганнях чоловіків вагової категорії до 58 кг чемпіоном став студент 

ЗНУ Тарас Мальченко, а студентка Євгенія Жила здобула золото у 

ваговій категорії понад 73 кг) 

 

 

 

 

11-18.06.2021 

 

Інтернет  

  

11.06.2021 В Запорожье раскрыли убийство 

профессора ЗНУ: умер под пытками, 

причастен полицейский 

https://plus.obozrevatel.com/crime/v-zaporozhe-

raskryili-ubijstvo-professora-znu-umer-pod-pyitkami-

prichasten-politsejskij.htm 

Обозреватель 

https://plus.obozrevatel.com/crime/v-zaporozhe-raskryili-ubijstvo-professora-znu-umer-pod-pyitkami-prichasten-politsejskij.htm
https://plus.obozrevatel.com/crime/v-zaporozhe-raskryili-ubijstvo-professora-znu-umer-pod-pyitkami-prichasten-politsejskij.htm
https://plus.obozrevatel.com/crime/v-zaporozhe-raskryili-ubijstvo-professora-znu-umer-pod-pyitkami-prichasten-politsejskij.htm


 Убийство профессора ЗНУ в 

Запорожье: новые детали 

https://society.comments.ua/news/accidents/ubiystvo-

professora-znu-v-zaporozhe-novye-detali-

678536.html?utm_source=ukrnet&utm_medium=ukrn

et2 

comments.ua 

12.06.2021 Вбивство арабського професора у 

Запоріжжі: Чому загинув викладач та 

хто дискредитував оперативників 

https://zp.depo.ua/ukr/zp/vbivstvo-arabskogo-

profesora-u-zaporizhzhi-chomu-zaginuv-vikladach-ta-

khto-diskredituvav-operativnikiv-202106121332493 

Депо 

13.06.2021 Стали известны претенденты на 

должность руководителя 

запорожского ведущего театра 

http://iz.com.ua/zaporoje/stali-izvestnyi-pretendentyi-

na-dolzhnost-rukovoditelya-zaporozhskogo-

vedushhego-teatra 

Индустриальное 

Запорожье 

14.06.2021 У Дніпрі та області опадає листя на 

плодових деревах: фахівці розповіли, 

що буде з урожаєм 

https://region.dp.ua/u-dnipri-ta-oblasti-opadaie-lystia-

na-plodovykh-derevakh-fakhivtsi-rozpovily-shcho-

bude-z-urozhaiem/ 

Дніпро Регіон 

15.06.2021 Ургенчский госуниверситет будет 

сотрудничать с украинским вузом 

https://uz.sputniknews.ru/20210615/urgenchskiy-

gosuniversitet-budet-sotrudnichat-s-ukrainskim-

vuzom-19247264.html 

uz.sputniknews 

 Хто і як обиратиме директора 

запорізького театру імені Магара 

https://mig.com.ua/hto-i-jak-obiratime-direktora-

teatru-imeni-magara/ 

МИГ 

 Почему в Запорожье с плодовых 

деревьев опадают листья - 

комментарии экспертов 

http://zabor.zp.ua/www/content/pochemu-v-

zaporozhe-s-plodovykh-derevev-opadayut-listya-

kommentarii-ekspertov 

Забор 
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16.06.2021 Представлен рейтинг 2021 года 

лучших университетов Украины 

https://lenta.ua/predstavlen-reyting-2021-goda-

luchshih-universitetov-ukrainy-101291/ 

lenta.ua 

17.06.2021 Доцент запорожского университета 

рассказал, как одним из первых 

получил свидетельство о вакцинации  

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

universiteta-rasskazal-kak-odnim-iz-pervyih-poluchil-

svidetelstvo-o-vaktsinatsii-foto 

Индустриальное 

Запорожье 

18.06.2021 Суд по ДТП на Бородинском: мать 

погибшего запорожского студента 

заявила, что водитель был под 

наркотиками. 

https://reporter-ua.com/2021/06/18/375091_sud-po-

dtp-na-borodinskom-mat-pogibshego-zaporozhskogo-

studenta-zayavila-chto 

Репортер 

 Художник Матвій Вайсберг: “Арт-

вихідні" на Хортиці – прекрасний і 

незабутній захід” 

https://mig.com.ua/hudozhnik-matvij-vajsberg-do-

zaporizhzhja-hochetsja-priizditi-shhe-i-shhe/ 

МИГ 

 

ТБ і РМ 

 

11.06.2021 Запорізькі правоохоронці розповіли 

усі подробиці про вбивство 

професора вишу 

https://tv5.zp.ua/news/zaporizki-pravoohoronci-

rozpovili-usi-podrobici-pro-vbivstvo-profesora-vishu/ 

ТВ-5 

15.06.2021 Як запорізькі абітурієнти здають 

останній в цьому році зовнішній тест 

https://tv5.zp.ua/news/jak-zaporizki-abituriienti-

zdajut-ostannij-v-comu-roci-zovnishnij-test/ 

ТВ-5 

 Явка на ЗНО з географії на Запоріжжі 

склала 69 відсотків 

https://suspilne.media/139460-avka-na-zno-z-

geografii-na-zaporizzi-sklala-69-vidsotkiv/ 

Суспільне 

16.06.2021 Определили 200 лучших 

университетов Украины: рейтинг 

2021 года 

https://education.24tv.ua/ru/luchshie-universitety-

ukrainy-2021-rejting-200-vuzov_n1658643 

24 
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17.06.2021 Лучшие университеты 2021, 

подорожание обучения и скандал с 

ВНО – итоги недели в образовании 

https://education.24tv.ua/ru/luchshie-universitety-

2021-podorozhanie-poslednie-novosti-

ukrainy_n1660170 

24 

 

Преса      

 

03.06.2021 «Панорама.ИЗ» – № 22 (19013) – с. 11  

 

«На Кубке Запорожской лиги смеха победила ”VoVa”» (у числі 

учасників конкурсу згадуються команди ЗНУ – «Сработаемся», 

«Пінгвіни Мадагаскару» (філфак) та «Нет парня») 

 «Горожанин.Информ» – № 22 (602) – 

с. 3       

«Віктор Костюк: ”Журналістика має бути чесню та не ображати 

людську гідність”» (інтерв’ю з деканом факультету журналістики 

ЗНУ – викладачем та наставником, який підготував не одне покоління 

молодих журналістів)  

 «Правда.ЗП» – № 21 (23959) – с. 9 «Науковці і промисловці стали партнерами у підготовці фахівців 

інженерної та економіко-управлінської галузей» (в ІННІ ЗНУ 

проходила міжнародна науково-практична конференція 

«Європейський вектор модернізації інженерної та економіко-

управлінської освіти в умовах сталого розвитку промислового 

регіону) 

10.06.2021 «Запорозька Січ» – №26 (7110) – с. 22 «Марія Помазан – вперед до Токіо» (національна параолімпійська 

збірна команда з легкої атлетики завершила чемпіонат Європи 

яскравим успіхом – 2 місце у числі 44 команд. Випускниця ЗНУ 

Марія Помазан штовхнула ядро на 12,81 м – результат став кращим 

на змаганнях у Польщі) 

https://education.24tv.ua/ru/luchshie-universitety-2021-podorozhanie-poslednie-novosti-ukrainy_n1660170
https://education.24tv.ua/ru/luchshie-universitety-2021-podorozhanie-poslednie-novosti-ukrainy_n1660170
https://education.24tv.ua/ru/luchshie-universitety-2021-podorozhanie-poslednie-novosti-ukrainy_n1660170


 «МИГ» – № 23 (7233) – с. 2 

 

«Каноїстка з Енергодара виборола ”бронзу” на ЧЄ» (представниця 

ЗНУ Людмила Бабак виборола бронзову нагороду чемпіонату Європи 

(Познань, Польща) на дистанції 5000 м в каное-одиначці. Загальний 

результат української збірної – 8 медалей) 

 «Панорама.ИЗ» – № 23 (19014) – с. 3  

 

 

«Ніколи не зупинятися на досягнутому» (про зустріч студентів ЗНУ із 

генеральним директором ПАТ «Запоріжсталь» Олександром 

Мироненком) 

 

 

 

 

18-25.06.2021 

 

Інтернет  

  

21.06.2021 В ряде областей Украины произошел 

преждевременный листопад: 

специалисты объяснили причину 

аномалии 

https://vchaspik.ua/regiony/504741-v-ryade-oblastey-

ukrainy-proizoshel-prezhdevremennyy-listopad-

specialisty-obyasnili 

Час Пик 

 Маршруты выходного дня: не 

скучаем на карантине, а изучаем 

Запорожскую область и открываем 

секреты родного города 

https://www.061.ua/news/2931216/marsruty-

vyhodnogo-dna-ne-skucaem-na-karantine-a-izucaem-

zaporozskuu-oblast-i-otkryvaem-sekrety-rodnogo-

goroda 

061 

https://vchaspik.ua/regiony/504741-v-ryade-oblastey-ukrainy-proizoshel-prezhdevremennyy-listopad-specialisty-obyasnili
https://vchaspik.ua/regiony/504741-v-ryade-oblastey-ukrainy-proizoshel-prezhdevremennyy-listopad-specialisty-obyasnili
https://vchaspik.ua/regiony/504741-v-ryade-oblastey-ukrainy-proizoshel-prezhdevremennyy-listopad-specialisty-obyasnili
https://www.061.ua/news/2931216/marsruty-vyhodnogo-dna-ne-skucaem-na-karantine-a-izucaem-zaporozskuu-oblast-i-otkryvaem-sekrety-rodnogo-goroda
https://www.061.ua/news/2931216/marsruty-vyhodnogo-dna-ne-skucaem-na-karantine-a-izucaem-zaporozskuu-oblast-i-otkryvaem-sekrety-rodnogo-goroda
https://www.061.ua/news/2931216/marsruty-vyhodnogo-dna-ne-skucaem-na-karantine-a-izucaem-zaporozskuu-oblast-i-otkryvaem-sekrety-rodnogo-goroda
https://www.061.ua/news/2931216/marsruty-vyhodnogo-dna-ne-skucaem-na-karantine-a-izucaem-zaporozskuu-oblast-i-otkryvaem-sekrety-rodnogo-goroda


23.06.2021 ЗНУ, ЗНТУ, КПИ – стоимость 

обучения в запорожских 

университетах 2021 

https://www.inform.zp.ua/2021/06/23/119689_znu-

zntu-kpi-stoimost-obucheniya-v-zaporozhskih-

universitetah-2021/ 

INFORM.ZP.UA 

 ТОП-200: оприлюднений рейтинг 

кращих вишів України 2021 

https://yaizakon.com.ua/top-200-oprilyudnenij-rejting-

krashhih-vishiv-ukrayini-2021/ 

Я и Закон 

 ЧНУ – у десятці кращих вишів 

України 

https://molbuk.ua/news/229894-chnu-u-desiatci-

krashchykh-vyshiv-ukrainy.html 

molbuk 

 

ТБ і РМ 

 

18.06.2021 Кращі університети 2021, 

подорожчання навчання та скандал із 

ЗНО – підсумки тижня в освіті 

https://education.24tv.ua/krashhi-universiteti-2021-

podorozhchannya-navchannya-novini-

sogodni_n1660107 

24 

 

 

 

25.06-30.06.2021 

 

Інтернет  

  

30.06.2021 У Запоріжжі відбувся урочистий фінал 

масштабного освітнього проєкту для 

вчителів-лідерів 

http://iz.com.ua/zaporoje/u-zaporizhzhi-vidbuvsya-

urochistiy-final-masshtabnogo-osvitnogo-proyektu-

dlya-vchiteliv-lideriv 

Индустриальное 

Запорожье 

 

https://www.inform.zp.ua/2021/06/23/119689_znu-zntu-kpi-stoimost-obucheniya-v-zaporozhskih-universitetah-2021/
https://www.inform.zp.ua/2021/06/23/119689_znu-zntu-kpi-stoimost-obucheniya-v-zaporozhskih-universitetah-2021/
https://www.inform.zp.ua/2021/06/23/119689_znu-zntu-kpi-stoimost-obucheniya-v-zaporozhskih-universitetah-2021/
https://yaizakon.com.ua/top-200-oprilyudnenij-rejting-krashhih-vishiv-ukrayini-2021/
https://yaizakon.com.ua/top-200-oprilyudnenij-rejting-krashhih-vishiv-ukrayini-2021/
https://molbuk.ua/news/229894-chnu-u-desiatci-krashchykh-vyshiv-ukrainy.html
https://molbuk.ua/news/229894-chnu-u-desiatci-krashchykh-vyshiv-ukrainy.html
https://education.24tv.ua/krashhi-universiteti-2021-podorozhchannya-navchannya-novini-sogodni_n1660107
https://education.24tv.ua/krashhi-universiteti-2021-podorozhchannya-navchannya-novini-sogodni_n1660107
https://education.24tv.ua/krashhi-universiteti-2021-podorozhchannya-navchannya-novini-sogodni_n1660107
http://iz.com.ua/zaporoje/u-zaporizhzhi-vidbuvsya-urochistiy-final-masshtabnogo-osvitnogo-proyektu-dlya-vchiteliv-lideriv
http://iz.com.ua/zaporoje/u-zaporizhzhi-vidbuvsya-urochistiy-final-masshtabnogo-osvitnogo-proyektu-dlya-vchiteliv-lideriv
http://iz.com.ua/zaporoje/u-zaporizhzhi-vidbuvsya-urochistiy-final-masshtabnogo-osvitnogo-proyektu-dlya-vchiteliv-lideriv


Преса      

 

17.06.2021 «Миг» -  № 24 (7234) «Хто і як обиратиме директора театру імені Магара», с.22 ( згадка про 

викладача кафедри акторської майстерності ЗНУ Наталію 

Соколовську) 

17.06.2021 

 

«Индустриальное Запорожье» -  № 24 

(19015) 

Інтерв’ю з генеральним директором «Запоріжсталі» Олександром 

Мироненком, в якому згадується спільний із ЗНУ конкурс проєктів 

для студентів:  «Когда есть вера и понимание, как двигаться к цели, 

то цель в любом  случае будет достигнута»., с. 3 

 

17.06.2021 

«Индустриальное Запорожье» - № 24 

(19015) 

«Абрикосы сбрасывают листья» , с. 22 (коментар доцента кафедри 

генетики і рослинних ресурсів Ірини Приступи про причини опадання 

листя абрикосів) 

14.06.2021 «Освіта України» -  № 22 (1701) «Зустріч зі стейкхолдерами» (про зустріч студентсва і керівництва 

вишу з генеральним директором «Запоріжсталі» Олександром 

Мироненком), с.3 

14.06.2021 

 

 

 

«Освіта України» - № 22 (1701) « В інтересах вищої школи» (виступ Миколи Фролова на зборах ГО 

«Спілка ректорів  вищих навчальних закладів України»), с. 6 

24.06.2021 «Миг» -  № 25 (7235) 

 

 

«Як у музеї сторічне неподобство виправляли» , с. 20 (коментарі 

Геннадія Васильчука і Володимира Мільчева, Сергія Білівненка про 

музей ім. Я.Новицького) 

24.06.2021 «Запорозька Січ» -  № 29 (7113) 

 

«Чому абрикоси втрачають листя», с. 6 (коментар доцента кафедри 

генетики і рослинних ресурсів Ірини Приступи про причини опадання 

листя абрикосів) 

 


