
МОНІТОРИНГ ЗМІ  

Липень 2017 року 

 

Інтернет  - 37  посилання, із них на сайт Департаменту ЗОДА – 2; ЗОДА – 1.    

05.07.2017 Хортица объединяет Украину http://tv5.zp.ua/news/xortica-obedinyaet-ukrainu/# «ТВ-5» 

06.07.2017 Подтвержденная 

квалификация. Топ-50 вузов 

Украины по оценкам 

работодателей 

https://focus.ua/ratings/375870/ 

 

«Фокус» 

09.07.2017 «Нулевики»: что думают о себе 

выпускники журфака и кого 

ждут редакторы местных СМИ 

http://porogy.zp.ua/2017/07/nulevyky-chto-dumayut-o-

sebe-vypusknyky-zhurfaka-y-kogo-zhdut-redaktory-

mestnyh-smy/ 

«Пороги» 

 В Запорожье открылась 

«Летняя школа блогеров и 

гражданских журналистов» 

http://iz.com.ua/zaporoje/v-zaporozhe-rabotaet-shkola-

blogerov.html 

 

«Индустриальное 

Запорожье» 

10.07.2017 Запорожские университеты в 

ТОП-50 по мнению 

работодателей 

http://newsclub.zp.ua/ru/newszp/zaporozhskie-

universitety-v-top-50-po-mneniju-rabotodatelej/ 

 

«Запорожский 

клуб новостей» 

 В Запорожье открыли 

уникальную школу 

http://golos.zp.ua/obshhestvo/95743/v-zaporozhe-

otkryli-unikalnuju-shkolu 

«Голос» 

 В Запорожье с этого года будут 

выпускать дипломированных 

магистров 

правоохранительной 

деятельности 

http://iz.com.ua/zaporoje/v-zaporozhskom-vuze-budut-

vyipuskat-diplomirovannyih-pravoohraniteley.html 

 

«Индустриальное 

Запорожье» 

 В ЗНУ открылась новая https://timenews.in.ua/343391/v-znu-otkry-las-novaya- «Время новостей» 



специальность spetsial-nost 

 Три запорожских университета 

попали в топ-50 лучших ВУЗов 

Украины 

http://tv5.zp.ua/news/tri-zaporozhskix-universiteta-

popali-v-top-50-luchshix-vuzov-ukrainy/ 

 

«ТВ-5» 

 В запорожском университете 

появилась новая правовая 

специальность 

http://timez.com.ua/061-society/v-zaporozhskom-

universitete-poyavilas-novaya-pravovaya-

spetsialnost.html 

«Время Z» 

11.07.2017 В вузе Запорожья будут 

готовить специалистов для 

правоохранительных органов 

http://vmestezp.org/obshhestvo/60108/v-vuze-

zaporozhya-budut-gotovit-speci 

«Вместе» 

 В запорожском университете 

открывают новую 

специальность 

http://zanoza-news.com/?p=89849 

 

«Заноза» 

 В запорожском студгородке 

шифруют «тайные» послания 

http://vmestezp.org/sobytiya/60117/v-zaporozhskom-

studgorodke-shifruyut-ta 

«Вместе» 

 На территории запорожского 

вуза студент-второкурсник 

превратил трансформаторную 

подстанцию в арт-объект 

https://www.061.ua/news/1720916 

 

«061» 

 Понад 250 молодих 

спеціалістів підготували 

коледжі ЗНУ 

http://osvita.zoda.gov.ua/news/5885-

%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B4-250-

%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8

%D1%85-

%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D

0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2-

%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%

ДОН ЗОДА 



D1%83%D0%B2.html 

 У ЗНУ з’явився арт-об’єкт у 

стилі каліграфутуризму 

http://osvita.zoda.gov.ua/news/5888-%D1%83-

%D0%B7%D0%BD%D1%83-

%D0%B7%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D1%81%

D1%8F-%D0%B0%D1%80%D1%82-

%D0%BE%D0%B1%D1%94%D0%BA%D1%82-%D1%83-

%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%96-

%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B3.html 

ДОН ЗОДА 

 3 запорожских вуза вошли в 

топ-50 вузов Украины по 

оценкам работодателей 

http://www.panoptikon.org/articles/95189-3-

zaporozhskikh-vuza-voshli-v-top-50-vuzov-ukrainy-po-

ocenkam.html 

«Паноптикон» 

 На территории Запорожского 

национального университета 

появился новый арт-объект 

http://iz.com.ua/zaporoje/zaporozhskiy-student-

prevratil-staruyu-budku-v-proizvedenie-iskusstva.html 

 

«Индустриальное 

Запорожье» 

 Запорожский студент и его 

"Код да Винчи". Что скрывается 

за посланием в парковой зоне? 

http://zp.today/obschestvo/6058-zaporozhskiy-

student-i-ego-kod-da-vinchi-chto-skryvaetsya-za-

poslaniem-v-parkovoy-zone.html 

«ZP.Today» 

 Фотофакт: В центре Запорожья 

появился непонятный 

графический объект 

http://gazeta.zp.ua/news/fotofakt-v-tsentre-

zaporozhja-pojavilsja-neponjatnyj-graficheskij-obekt 

 

«Gazeta.zp.ua» 

 Зашифровано: второкурсник 

создал арт-объект в 

студгородке Запорожья 

http://zp.vgorode.ua/news/luidy_horoda/333959-

zashyfrovano-vtorokursnyk-sozdal-art-obekt-v-

studhorodke-zaporozhia 

«Вгороде» 

12.07.2017 Власти нашли места для 

тренировок для «изгнанных» 

из манежа СДЮШОР 

https://timenews.in.ua/343653/vlasti-nashli-mesta-

dlya-trenirovok-dlya-izgnanny-h-iz-manezha-sdyushor 

 

«Время новостей» 



 На герб и надпись на 

Фестивальной из бюджета 

потратили полмиллиона 

гривен 

https://news.online.ua/ivano-frankivsk/285236354/na-

gerb-i-nadpis-na-festivalnoy-iz-byudzheta-potratili-

polmilliona-griven-foto/ 

«ONLINE.UA» 

 

 Літня «Школа блогерів і 

громадських журналістів» 

http://www.osvita.org.ua/events/3303.html 

 

«Освітній портал» 

 Запорожский студент 

превратил скучную 

трансформаторную будку в 

арт-объект 

http://zanoza-news.com/?p=90015 

 

«Заноза» 

 У ЗНУ готуватимуть фахівців із 

публічних закупівель 

https://zp.depo.ua/ukr/zp/u-znu-gotuvatimut-fahivciv-

iz-publichnih-zakupivel-20170712604685 

«Депо» 

13.07.2017 Абітурієнти "штурмують" 

запорізький виш 

https://zp.depo.ua/ukr/zp/abituriyenti-shturmuyut-

zaporizkiy-vish-20170713605348 

«Депо» 

14.07.2017 В ТОП-100 вузов Украины 

вошли 4 запорожских вуза 

http://www.panoptikon.org/articles/95287-v-top-100-

vuzov-ukrainy-voshli-4-zaporozhskikh-vuza.html 

«Паноптикон» 

 В запорожском университете 

будут готовить специалистов 

по публичным закупкам 

http://zanoza-news.com/?p=90152 

 

«Заноза» 

 Четыре запорожских 

университета попали в ТОП-100 

украинских вузов 

https://www.061.ua/news/1725443 

 

«061» 

17.07.2017 Запорізькі студенти захищають 

честь України на чемпіонаті 

світу з водних видів спорту 

https://zp.depo.ua/ukr/zp/chetvero-zaporizkih-

studentiv-zahischayut-chest-ukrayini-na-chempionati-

svitu-z-vodnih-vidiv-sportu-20170717607219 

https://news.online.ua/ivano-

«Депо» 

 

«ONLINE.UA» 



frankivsk/292863213/zaporozhskiy-student-budet-

zashchishchat-chest-strany/ 

20.07.2017 Анастасія Бризгіна блискуче 

подолала кваліфікацію 

чемпіонату Європи U-20 

http://zasport.zp.ua/2017/07/20/anastasiya-brizgina-

bliskuche-podolala-kvalifikatsiyu-chempionatu-yevropi-

u-20/ 

«ZASPORT» 

 Анастасія Бризгіна блискуче 

подолала кваліфікацію 

чемпіонату Європи U-20 

https://news.online.ua/ivano-

frankivsk/292859507/zaporozhskaya-sportsmenka-

pokazala-vysokiy-rezultat-na-chempionate-evropy/ 

«ONLINE.UA» 

 

24.06.2017 У запорізької атлетки – 

«золото» чемпіонату Європи 

(про перемогу Анастасії 

Бризгіної) 

http://www.zoda.gov.ua/news/37069/u-zaporizkoji-

atletki--zoloto-chempionatu-jevropi.html 

Сайт ЗОДА 

25.07.2017 Рейтинг ВУЗов: сайт ЗНУ за 

полгода посетили около 400 

тысяч пользователей (12-е 

место) 

«Интересно, что сайт 

Запорожского национального 

университета посещают более, 

чем страницы Национального 

юридического университета 

им. Я. Мудрого, Одесского 

национального университета 

им. И. И. Мечникова, 

Национального медицинского 

университета им. А. А. 

http://akzent.zp.ua/rejting-vuzov-sajt-znu-za-polgoda-

posetili-okolo-400-tysyach-polzovatelej/ 

 

«Акцент» 



Богомольца или 

Национального университета 

«Киево-Могилянская 

академия» 

 Рейтинг ВУЗов: сайт ЗНУ за 

полгода посетили около 400 

тысяч пользователей 

https://news.online.ua/ivano-

frankivsk/297187108/reyting-vuzov-sayt-znu-za-polgoda-

posetili-okolo-400-tysyach-polzovateley/ 

ONLINE.UA 

 

31.07.2017 Рейтинг самых популярных 

специальностей в запорожских 

ВУЗа 

https://news.online.ua/ivano-

frankivsk/302659687/reyting-samyh-populyarnyh-

spetsialnostey-v-zaporozhskih-vuzah/ 

«ONLINE.UA» 

 

 

 

ТБ -   7 сюжетів 

02.06.2017 Кирон Рід згадує ЗНУ у виступі 

в Ліверпулі 

https://www.youtube.com/watch?v=t1xaI36UXGY&t=12

2s 

Канал на Ютуб 

«Ignite Liverpool» 

12.07.2017 Перебіг вступної кампанії http://tv5.zp.ua/news/ «ТВ-5» 

13.07.2017 Перебіг вступної кампанії https://www.youtube.com/channel/UCYP9k2SdOtulFG

N4zMFN9KA 

«8-й канал»  

14.07.2017 Перебіг вступної кампанії https://ztv.zp.ua/ «Канал-Z»  



19.07.2017 В Запорожском национальном 

университете открылась новая 

специальность 

https://tv5.zp.ua/news/v-zaporozhskom-nacionalnom-

universitete-otkrylas-novaya-specialnost/ 

 

«ТВ-5» 

25.07.2017 В Запорожье подходит к концу 

вступительная кампания 

http://tv5.zp.ua/news/v-zaporozhe-podxodit-k-koncu-

vstupitelnaya-kampaniya/ 

«ТВ-5» 

 

 

 

Преса -  33 публікації; із них в газеті «Освіта України» - 2 

06.07.2017 «Верже» – №26 (1245) – С. 5 «Радость и ликование – это хорошо, но хладнокровие и разум лучше». 

Коментар політолога ФСУ ЗНУ Тетяни Ніколаєвої щодо зустрічі 

П. Порошенка з Е. Макроном 

 «Верже» – №26 (1245) – С. 22 «Запорожский десятиборец блестяще выступил на чемпионате Европы». 

Олексій Касьянов увійшов до команди України з десятиборства 

 «Запорозька Січ» - №129-132 

(6328-6331). – С. 23 

Рубрика «Табло». Згадка про виступ Олексія Касьянова на чемпіонаті 

Європи з багатоборства 

 «Запорозька Січ» - №129-132 

(6328-6331).  – С. 31 

«Есть ли жизнь после окончания театрального?» Матеріал про факультет 

СПП ЗНУ та про його випускників (Вікторія Булітко, Сергій Кучера, Єва 

Нейман) 

 «МИГ» - №27 (7128). – С. 35 «Еврорезультати». Згадка про Олексія Касьянова, який виборов срібло на 

чемпіонаті Європи з багатоборства 

 «Суббота» - №19 (19). – С. 8 «Запорожские автостопперы о смирении, опасностях и экстремальных 

ситуациях». Інтерв’ю взяли у студентки ЗНУ (ім’я не вказане) 

10.07.2017 «Освіта України» – № 26 

(1526) – с. 3 

«На п’єдесталі переможців». Перемога студентки ЗНУ Анни Панової на 

Чемпіонаті світу з важкої атлетики у Токіо 

13.07.2017 «Запорізька правда» - №28 Рубрика «Коротко». У розділі легка атлетика вказано, що студентка 



(23763). – С. 30 Єлизавета Бабій принесла команді бронзу у секторі стрибків у довжину на 

чемпіонаті України 

 «Суббота» - №20 – С. 19 «Запорожские пловцы и прыгуны в воду берут курс на Будапешт». Сергій 

Фролов увійшов до команди збірної України для участі в 17-ому чемпіонаті 

світу з водних видів спорту 2017 року 

 «Суббота» - №20 – С. 19 «Олеся Повх выполнила норматив чемпионата мира 2017 года». 

Єлизавета Бабій принесла команді бронзу у секторі стрибків у довжину на 

чемпіонаті, а Олеся Повх підкорила норматив, що дозволить їй право 

виступити на чемпіонаті 2017 року в Лондоні 

 «Суббота» - №20 – С. 19 С чемпионата мира по тяжелой атлетике запорожские спортсмены 

вернулись с медалями» . Ганна Панова та Кирило Пирогов повернулися з 

чемпіонату світу з важкої атлетики серед юніорів 

 «МИГ» - №28 (7129). – С. 2 «В ЗНУ появился арт-объект в стиле калиграфутуризма». Розповідається 

про студента Олександра Зінов’єва, який трансформаторну будку між 1 та 

2 корпусами ЗНУ перетворив на сучасний арт-об’єкт 

 «МИГ» - №28 (7129). – С.35 «Из Кропивницкого с нормативом – только Повх».  Бронзу отримала у 

стрибках у довжину Єлизавета Бабій, а Олеся Повх отримала путівку на 

чемпіонат світу до Лондона 

 «Верже» – №27 (1246) – С. 5 «Так в какой стране мы живем, г-н Розенблат?». Тетяна Ніколаєва 

розповідає про те, як Ю. Луценко та Н. Холодницький розмірковували  

про зняття недоторканності депутатів 

20.07.2017 «Запорізька правда» – №29 

(23764) – с. 1, 22-23 

«Абітурієнтка: ‘’Може вже досить тримати нас за піддослідних тваринок і 

знущатися?!‘’» (про збій у системі ЄДЕБЕО, паніку абітурієнтів, цитата 

відповідального секретаря приймальної комісії ЗНУ Даміра Бікулова, який 

їх заспокоїв) 

  Запорізька правда» – №29 Рубрика «Люди, які нас надихають» - згадка про арт-об’єкт студента 



(23764) – с. 16 факультету СПП ЗНУ Олександра Зінов’єва 

 «Запорізька правда» – №29 

(23764) – с. 17 

 

Рубрика «Люди, які нас надихають» - згадка про Миколу Фролова як про 

ректора ЗНУ і про народного депутата, який увійшов у топ-10 тих, хто 

відповідально ставиться до голосувань 

 «Запорізька правда» – №29 

(23764) – с. 22 

«Запорізькі університети увійшли в топ-50 кращих»  (згадка про ЗНУ в 

рейтингу журналу «Фокус») 

 «Запорізька правда» – №29 

(23764) – с. 23 

«Отримати диплом магістра в галузі правоохоронної діяльності відтепер 

можна у ЗНУ» (матеріал за інформацією прес-служби ЗНУ) 

 «Запорізька правда» – №29 

(23764) – с. 30 

Рубрика «Спорт». «Водні види», згадка про участь студента ЗНУ Сергія 

Фролова в чемпіонаті світу в Будапешті 

 «Запорізька правда» – №29 

(23764) – с. 30 

«Не старіють душею ветерани борщівських килимів і японських татамів» 

(згадка про спортсмена Олега Ріттера як про випускника Запорізького 

державного університету) 

 

 

«Верже» – №28 (1247) – с. 5 «Прохладное обаяние европейской дружбы» (рубрика «Политические 

нравы», автор – викладач ЗНУ Тетяна Ніколаєва) 

 «Запорозька Січ» – 138-141 

(6337-6340) – с. 28 

«Запорожский студент стал чемпионом Европы по мотокроссу» (інтерв’ю 

зі студентом юридичного факультету ЗНУ Володимиром Тарасовим) 

 «Индустриальное Запорожье – 

Панорама» – №29 (18811) –с. 6. 

«Лимит заявлений сократили» (про новації вступної кампанії, коментар 

відповідального секретаря приймальної комісії ЗНУ Даміра Бікулова) 

 «Суббота Запорожье» – №21 

(21)– с. 19 

Рубрика «Спорт». «Четверо запорожских студентов защищают честь 

Украины на чемпионате мира по водным видам спорта» (згадка про 

студента ЗНУ Сергія Фролова) 

 «Горожанин-Информ» – №28 

(425) – с. 1 

«Запорожсталь» против Запорожья» (згадка про Миколу Фролова як про 

народного депутата Верховної Ради України, який голосував за 

позбавлення недоторканності депутатів-корупціонерів) 

 «МИГ» – №29 (7130) – с. 6 «Добкина и Розенблата любят не все запорожские нардепы» (згадка про 



 Миколу Фролова як про народного депутата Верховної Ради України, який 

голосував за позбавлення недоторканності депутатів-корупціонерів) 

24.07.2017 «Освіта України» – № 28 

(1528) – с. 3 

«Студент-чемпіон». Студент ЗНУ Володимир Тарасов – чемпіон Європи з 

мотокросу 

27.07.2017  Запорізька правда» – №30 

(23765) – с. 22-23 

«Вони слави не шукали. Преса Запоріжжя 1904-2017 рр.» Згадка про 

викладачів факультету журналістики і філологічного факультету ЗНУ Юрія 

Ботнера, Людмилу Чернявську, Віталія Шевченка 

 «Запорізька правда» – №30 

(23765) – с. 30 

Рубрик «Спорт» - «Легка атлетика». Згадка про студентку ЕПК ЗНУ 

Анастасію Бризгіну як переможницю чемпіонату Європи з легкої атлетики 

 

 

«Верже» – №29 (1248) – с. 5 «От Новороссии к Малоросии» (рубрика «Политические нравы», автор – 

викладач ЗНУ Тетяна Ніколаєва) 

 «Запорозька Січ» – № 143-146 

(6342-6345) – с. 11 

Оголошення ЗНУ для вступників на спеціальності «Управління фінансово-

економічною безпекою» і «Управління проектами» (магістратура) 

 «Суббота Запорожье» – № 22 

(22) – с. 19 

Рубрика «Спорт»  («Легкая атлетика»). «Запорожская легкоатлетка 

завоевала два золота чемпионата Европы». Згадка про студентку ЕПК ЗНУ 

Анастасію Бризгіну як переможницю чемпіонату Європи з легкої атлетики 

 


