
МОНІТОРИНГ ЗМІ  

 
Інтернет   

08.12.2017 Волейболистки запорожской 
«Орбиты» уступили «Белозгару» 

http://verge.zp.ua/2017/12/08/%D0%B2%D0%BE%D0%
BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D
0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8-
%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%
BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-
%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%8
B-%D1%83%D1%81/ 

Верже 

10.12.2017 Фізкультурно-розважальний 
турнір "Абітурієнт-2018" 

http://mofizkult-zp.blogspot.com/2017/12/2018_88.html 
 

ЛІДЕР 

11.12.2017 «Орбіта-ЗНУ» знов не знайшла 
ключик до «Білозгару» 

http://zasport.zp.ua/2017/12/11/orbita-znu-znov-ne-
znajshla-klyuchik-do-bilozgaru/ 

ЗА!спорт 

 На базі ШколиКонфуція в ЗНУ 
буде створено Інститут 

http://www.zoda.gov.ua/news/38750/na-bazi-shkoli-
konfutsiya-v-znu-bude-stvoreno-institut.html 

ЗОДА 

 Нагородили переможців 
конкурсу «Хортицькі дзвони»  

http://sich.zp.ua/nagorodili-peremozhciv-konkursu-khor/ 
 

Запорозька Січ 

 До ЗНУ приїхали китайські 
освітяни 

https://zp.depo.ua/ukr/zp/do-znu-priyihali-kitayski-
osvityani-20171211691504 

Депо 

 В ЗНУ на базе Школы Конфуция 
создадутИнститут 

http://reporter-ua.com/2017/12/11/324692_v-znu-na-baze-
shkoly-konfuciya-sozdadut-institut 

Репортер 

 На базе Школы Конфуция в ЗНУ 
будет создан Институт 

http://www.panoptikon.org/articles/99937-na-baze-
shkoly-konfucija-v-znu-budet-sozdan-institut.html 

Паноптикон 

12.12.2017 «Орбита» оставила в Виннице 
п’ять бесценных очков. 

http://reporter-ua.com/2017/12/11/324680_orbita-ostavila-
v-vinnice-pyat-bescennyh-ochkov-foto 
 

Репортер 

 В Запорожье школа Конфуция 
превратится в институт 

http://www.mig.com.ua/zaporozhe/item/33976-v-
zaporozhe-shkola-konfutsiya-prevratitsya-v-institut 

 



13.12.2017 На базі Економіко-правничого 
коледжу ЗНУ відбулась нарада-
семінар щодо підготовки 
молодшого спеціаліста 

http://osvita.zoda.gov.ua/news/7759-%D0%BD%D0%B0-
%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D1%96-
%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%D1%83.html 

ДОН ЗОДА 

 У ЗНУ визначили 
найспортивнішу команду 
школярів 

http://osvita.zoda.gov.ua/news/7763-%D1%83-
%D0%B7%D0%BD%D1%83-
%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%
87%D0%B8%D0%BB%D0%B8-
%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BF%D0%
BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1
%96%D1%88%D1%83-
%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD.html 

 

14.12.2017 У ЗНУ завершують 
впровадження естонсько-
українського проекту з 
багатомовної освіти 

http://osvita.zoda.gov.ua/news/7784-%D1%83-
%D0%B7%D0%BD%D1%83-
%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8
8%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%8C-
%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%
B0%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D
1%8F-
%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%
81.html 

 

 Численна китайська делегація 
відвідала ЗНУ з метою втілення 
спільних освітніх проектів 

http://osvita.zoda.gov.ua/news/7788-
%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%
BD%D0%BD%D0%B0-
%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%

 



81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-
%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%
B0%D1%86%D1%96%D1%8F-
%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B2%D1%96%D0%B
4.html 

 ЗАПОРОЖСКИЕ СТУДЕНТЫ 
ЗАПУСТИЛИ ЧЕЛЛЕНДЖ 
ПРОТИВ НАРКОТИКОВ. 

https://timenews.in.ua/369776/zaporozhskie-studenty-
zapustili-chellendzh-protiv-narkotikov-foto 

Время новостей 

 Студенти запорізьких коледжів 
визначили найвлучніших 
стрільців 

http://osvita.zoda.gov.ua/news/7795-
%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B
D%D1%82%D0%B8-
%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%
96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85-
%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0
%B6%D1%96%D0%B2-
%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0-
5.html#more-7795 
 

ДОН ЗОДА 

15.12.2017 В запорожском парке установили 
специальные розетки для 
подзарядкителефонов. 

http://reporter-ua.com/2017/12/15/324896_v-
zaporozhskom-parke-ustanovili-specialnye-rozetki-dlya-
podzaryadki-telefonov-foto 
 

Репортер 

 Запорожские студенты приняли 
участие в нового днем флешмобе 
в обновленном сквере 

http://1news.zp.ua/zaporozhskie-studentyi-prinyali-
uchastie-v-novogodnem-fleshmobe-v-obnovlennom-
skvere-foto-video/ 
 

ПервыйЗапорожс
кий 

 

ТБ 
 



 
 

12.12.2017 В Запоріжжі відбулася нарада 
щодо вступу в коледжі у 2018 
році 

http://alextv.zp.ua/news/zaporozhe/119245-v-zaporizhzhi-
vidbulasya-narada-shhodo-vstupu-v-koledzhi-u-2018-
roci.html 

Алекс 

  http://zp.nrcu.gov.ua/ Запоріжжя 

  https://ztv.zp.ua/category/zp-news/ 
 

Канал Z 

 14.12.2017 У Запоріжжі англійську можна 
вивчити в суспільстві Червоного 
хреста 

https://tv5.zp.ua/news/u-zaporizhzhi-anglijsku-mozhna-
vivchiti-v-suspilstvi-chervonogo-xresta/ 
 

ТВ-5 

 У ЗАПОРІЖЖІ ВІДБУЛИСЬ 
МАТЧІ СЬОМОГО ТУРУ 
МІСЬКОЇ ПЕРШОСТІ З 
БАСКЕТБОЛУ 

https://ztv.zp.ua/u-zaporizhzhi-vidbulis-matchi-somogo-
turu-miskoyi-pershosti-z-basketbolu/ 
 

Канал Z 

 
 
 
 
Преса 
 

14.12.2017 «ЗапорозькаСіч» – № 241-244 
(6440-6443) – с. 18 

«Молодь кричить про соціальніпроблеми» (про результати міського 
конкурсу соціальної реклами «Збережемо майбутнє молоді». В рамках 
підсумкових заходів відбувся майстер-клас з основ соціальної реклами, 
який провела для учасників доцент кафедри соціальних комунікацій 
факультету журналістики ЗНУ Наталія Санакоєва) 



 «ЗапорозькаСіч» – № 241-244 
(6440-6443) – с. 27 

«Щиро дякуємо за допомогу!» (правління ОСББ «Український 35» 
висловив подяку депутату міськради Геннадію Васильчуку за 
організацію допомоги в санітарній обрізці дерев) 

 «Верже» – №49 (1268) – с. 5      «Новости – этокогда люди каждый раз восклицают: “О господи!”» (про 
останні політичні події у Києві та про Земельний закон розмірковує 
політолог ЗНУ Тетяна Ніколаєва) 

 «Верже» – №49 (1268) – с. 22      «Студентки медицинскогоколледжаподтвердили статус лучних 
баскетболісток региона» (на базі Запорізького авіаколеджу пройшов 
обласний етап спортивних ігор України з баскетболу серед студентів 
коледжів. Участь у змаганнях також взяли спортсменки ЕПК ЗНУ) 

 «Правда.zp» – №50 (23785) – с. 
8 

 «”Орбіта-ЗНУ’’ не знайшла ключик до “Білозгару”» (про результати 
чергової зустрічі волейбольних команд Вищої Ліги) 

 «МИГ» – №50 (7151) – с. 39  «На Кубке ректора абитуриентыбегали и танцевали» (про проведення у 
ЗНУ других змагань на Кубок ректора «Абітурієнт – 2018») 

 
МОНІТОРИНГ ЗМІ  

  
15-22.12.2017 
 
 
Інтернет   

15.12.2017 У ЗНУ завершують 
впровадження естонсько-
українського проекту з 

http://pedpresa.ua/189183-u-znu-zavershuyut-
vprovadzhennya-estonsko-ukrayinskogo-proektu-z-
bagatomovnoyi-osvity.html 

Педагогічнапреса 



багатомовної освіти  
19.12.2017 ЗНУ запрошує сьогодні на 

відкриття ялинки 
http://www.mig.com.ua/zaporozhe/item/34199-znu-
zaproshue-sogodni-na-vidkrittya-yalinki 

МИГ 

 Кубок Толока з фут залу 
лишився у господарів змагань 

http://zasport.zp.ua/2017/12/19/kubok-toloka-z-futzalu-
lishivsya-u-gospodariv-zmagan/ 

ЗА!спорт 

21.12.2017 Запорожская «Орбита» 
пробилась в полуфинал Кубка 
Украины. 

http://reporter-
ua.com/2017/12/21/325138_zaporozhskaya-orbita-
probilas-v-polufinal-kubka-ukrainy-foto 

Репортер 

 Важкоатлети ЗНУ – спортсмени 
року 

http://osvita.zoda.gov.ua/news/7925-
%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%
B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8-
%D0%B7%D0%BD%D1%83-
%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%8
1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-
%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83.html 

ДОН ЗОДА 

 

 
 
 
ТБ 
 
 
 

20.12.2017 У Запоріжжі завершився Кубок 
Толока 

http://alextv.zp.ua/index.php?newsid=119455 
 

Алекс 



21.12.2017 П’ятий, ювілейний кубок з міні-
футболу імені колишнього 
ректора ЗНУ В’ячеслава Толока 
залишився вдома 

https://tv5.zp.ua/news/pyatij-yuvilejnij-kubok-z-mini-
futbolu-imeni-kolishnogo-rektora-znu-vyacheslava-
toloka-zalishivsya-vdoma/ 
 

ТВ-5 

 
Преса 
 

21.12.2017 «ЗапорозькаСіч» – № 246-249 
(6445-6448) – с. 9 

«Перша інноваційна школа ”Ейдос”» - перлина в сфері освіти» (у 
матеріалі згадується генеральний директор Школи «Ейдос», доцент 
кафедри практичної психології ЗНУ, кандидат психологічних наук 
Олена Грединарова) 

 «Верже» – №50 (1269) – с. 5      «Политики озабочены следующими выборами, а государственные мужи 
– будущим своей страны и будущими поколениями» (критичний огляд 
теми політологом ЗНУ Тетяною Ніколаєвою) 

 «Правда.zp» – №51 (23786) – с. 
23 

«Аналітик – професія на перспективу» (про проведення та результати 
конкурсу аналітичних досліджень для учнів 9-11 класів 
«Analytics.zp.ua», який організували представники кафедри економічної 
кібернетики ЗНУ) 

 «Правда.zp» – №51 (23786) – с. 
30 

В рубриці «Коротко» - «Плавання» (згадуються бронзові медалі на двох 
дистанціях Сергія Фролова, здобуті ним на чемпіонаті світу з плавання 
серед військовослужбовців у Бразилії) 



 «МИГ» – №51 (7152) – с. 7 «Студенти поборолися за Кубок імені В’ячеслава Толока» (про 
проведення цьогорічного турніру на базі ЗНУ і про перемогу команди 
«Надія ЗНУ») 

 
МОНІТОРИНГ ЗМІ  

Інтернет  
  
 
  

26.12.2017 В Запорожье волейболистки 
«Орбиты» и «Волыни» 
обменялись победами 

http://verge.zp.ua/2017/12/26/%D0%B2-
%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%
BE%D0%B6%D1%8C%D0%B5-
%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%
B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0
%BA%D0%B8-
%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%8
B-%D0%B8-%D0%B2/ 

Верже 

 Близкaя к Прaсолу и Гришину 
фирмa получили подрядов в 
сфере ЖКХ и инфрaструктуры 
почти нa 7 миллионов гривен 
Долей «УСБ» Каскад «владеет 
Олег Никоненко. Он совладелец 
«Юридической компании» 
Норма «вместе с преподавателем 
юридического факультета ЗНУ 
Евгением Войтовичем. Коллегой 

http://1news.zp.ua/blizkaya-k-prasolu-i-grishinu-firma-
poluchili-podryadov-v-sfere-zhkh-i-infrastrukturyi-pochti-
na-7-millionov-griven/ 
 

Первый 
Запорожский 



Войтовича по факультету 
является Виктор Сабадаш. Такая 
же девичья фамилия была у 
жены Родиона Новоженина. 

 В ЗНУ наградили 
старшеклассников, победивших 
в фестивале медиаграмотности 

http://www.mig.com.ua/zaporozhe/item/34427-v-znu-
nagradili-starsheklassnikov-pobedivshikh-v-festivale-
mediagramotnosti 

МИГ 

 В Запорожье выбрали лучшие 
школьные медиа 

http://iz.com.ua/zaporoje/v-zaporozhe-vyibrali-luchshie-
shkolnyie-media.html 

Индустриальное 
Запорожье 

 У ЗНУ відбувся перший 
фестиваль шкільних медіа 
«Шкільні медіа – розвиток 
громади» 

http://porogy.zp.ua/2017/12/u-znu-vidbuvsya-pershyj-
festyval-shkilnyh-media-shkilni-media-rozvytok-
gromady/ 
 

Пороги 

27.12.2017 У ЗНУ фестиваль шкільних медіа 
зібрав активних громадян 

http://osvita.zoda.gov.ua/news/8052-%D1%83-
%D0%B7%D0%BD%D1%83-
%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B
2%D0%B0%D0%BB%D1%8C-
%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%
BD%D0%B8%D1%85-
%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0-
%D0%B7%D1%96%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B
2.html 
 

ДОН ЗОДА 

 

 
 
 

 
 



 
Преса 
 

28.12.2017 «Правда.zp» – №52 (23787) – с. 
30 

Рубрика «Коротко»: «Волейбол» (про результати змагань «Орбіта – ЗНУ – 
ОДЮСШ» та «Волинь – Університет – ОДЮСШ», за «Орбітою» впевнено 
залишається 5 місце турнірної таблиці Вищої ліги) 

 
 
 
 
 
 
 

«Правда.zp» – №52 (23787) – с. 
30 
 
 
 
 
 

Рубрика «Коротко»: «Важка атлетика» (у рамках проведеного у Запоріжжі 
«Різдвяного фестивалю важкої атлетики» обласна федерація відзначила 
кращих спортсменів і тренерів. У їх числі – «Кращу спортсменку року» 
Ганну Панову (ЗНУ) та «Кращого спортсмена року» - студента ЗНУ 
Кирила Пирогова) 

 

 

«Правда.zp» – №52 (23787) – с. 
6 

Рубрика «Люди, які нас надихають» (днями відбулася презентація книги 
президента ВГО «Спас», викладача факультету фізичного виховання ЗНУ 
Олександра Притули «Дев’ять сил») 

 «МИГ» – №52 (7153) – с. 21 «Школьники попробовалисебя в журналистике» (про проведення у ЗНУ 
факультетом журналістики фестивалю «Шкільні медіа – розвиток 
громади» – за рахунок грантових коштів Британської ради у рамках 
програми «Активні громадяни»)  



 «МИГ» – №52 (7153) – с. 21 «Новогодний рейтинг МИГа» (відмічені основні спортивні здобутки 
спортсменок ЗНУ – Анни Панової, яка за результатами року стала другою 
у списку українських спортсменів 2017 року, та Людмили Бабак з греблі) 
 

 «ГорожанинИнформ» – № 51 
(448) – с. 9 

Блок: «Вітаємо» (новорічні привітання із прийдешніми святами від 
народного депутата України Миколи Фролова) 

 
 

 
 

 


