
МОНІТОРИНГ ЗМІ  

Вересень 2017 року 

 

Інтернет  -  41 посилання, із них на сайт МОН –  3; «Педпреса» - 2 ; ДОН ЗОДА – 4; ЗОДА – 1     

07.09.2017 Запорожанка получила титул 

на конкурсе «Мисс Украина»  

http://zanoza-news.com/?p=94729 

 

«Заноза» 

 Webometrics-2017. Рейтинг 

украинских вузов в Internet 

(ЗНУ -13 место в Украине и 3377 

в мире) 

https://ru.osvita.ua/vnz/rating/56811/ 

 

«Osvita» 

08.09.2017 ЗНУ вошел в Топ-20 украинских 

вузов по присутствию в сети 

http://www.panoptikon.org/articles/96990-znu-voshel-

v-top-20-ukrainskikh-vuzov-po-prisutstviju-v-seti.html 

«Паноптикон» 

08.09.2017 Завтра, 9 сентября в 

Запорожском национальном 

университете (ЗНУ) проведут 

Большой урок немецкого 

языка 

https://timenews.in.ua/354085/zavtra-v-zaporozh-e-

provedut-massovy-j-urok-nemetskogo-yazy-ka 

 

«Время новостей» 

11.09.2017 Студенти ЗНУ привезли 

перемоги з Чемпіонату світу з 

греко-римської боротьби 

http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini-

oblastej/2017/09/11/studenti-znu-privezli-peremogi-z-

chempionatu-svitu-z-greko-rimskoyi-borotbi/ 

МОН 

 Запорізький студент став 

бронзовим призером 

Чемпіонату світу 2017 з легкої 

атлетики серед 

параспортсменів 

http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini-

oblastej/2017/09/11/zaporizkij-student-stav-

bronzovim-prizerom-chempionatu-svitu-2017-z/ 

МОН 

12.09.2017 В Запорожье открывают http://www.panoptikon.org/articles/97077-v- «Паноптикон» 



футбольную академию для 

детей 

zaporozhe-otkryvajut-futbolnuju-akademiju-dlja-

detejj.html 

 Запорізький студент став 

бронзовим призером 

Чемпіонату світу 2017 з легкої 

атлетики серед 

параспортсменів 

http://pedpresa.ua/186377-zaporizkyj-student-stav-

bronzovym-pryzerom-chempionatu-svitu-2017-z-

legkoyi-atletyky-sered-parasportsmeniv.html 

 

«Педагогічна 

преса» 

13.09.2017 Как волейболистки 

запорожской «Орбиты» 

готовятся к сезону 

http://zasport.zp.ua/2017/09/13/kak-volejbolistki-

zaporozhskoj-orbity-gotovyatsya-k-sezonu/ 

«Запорожский 

спорт» 

 Центр німецької мови 

Запорізького національного 

університету впроваджує 

онлайн-проекти 

http://osvita.zoda.gov.ua/news/6095-

%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80-

%d0%bd%d1%96%d0%bc%d0%b5%d1%86%d1%8c%d0

%ba%d0%be%d1%97-

%d0%bc%d0%be%d0%b2%d0%b8-

%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%96%d

0%b7%d1%8c%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-

%d0%bd%d0%b0.html 

ДОН ЗОДА 

 Студенти Запорізького 

національного університету 

завоювали «золото» та 

«бронзу» на Чемпіонаті світу 

http://osvita.zoda.gov.ua/news/6098-

%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1

%82%d0%b8-

%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%96%d

0%b7%d1%8c%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-

%d0%bd%d0%b0%d1%86%d1%96%d0%be%d0%bd%d

0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3-

2.html 

ДОН ЗОДА 



14.09.2017 Запорожская студентка стала 

«Мисс Украина-2017» 

http://www.panoptikon.org/articles/97146-

zaporozhskaja-studentka-stala-miss-ukraina-2017.html 

«Паноптикон» 

 Запорожские студенты 

завоевали «золото» и «бронзу» 

на Чемпионате мира 

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

frankivsk/341755443/zaporozhskie-studenty-zavoevali-

zoloto-i-bronzu-na-chempionate-mira/ 

«ONLINE.UA» 

 

19.09.2017 У Запоріжжі відбудеться 

масштабний флешмоб на честь 

Міжнародного дня 

студентського спорту 

http://zasport.zp.ua/2017/09/19/u-zaporizhzhi-

vidbudetsya-masshtabnij-fleshmob-na-chest-

mizhnarodnogo-dnya-studentskogo-sportu/ 

«ЗА!спорт» 

 У Запоріжжі відбудеться 

масштабний флешмоб на честь 

Міжнародного дня 

студентського спорту 

https://zp.depo.ua/ukr/zp/u-zaporizhzhi-vidbudetsya-

masshtabniy-fleshmob-na-chest-mizhnarodnogo-dnya-

studentskogo-sportu-20170919642780 

 

«Депо» 

20.09.2017 Запорожские ученые получат 

более 13 миллионов на 

реализацию проектов 

https://www.ipnews.in.ua/news/zp/137811-

zaporozhskie-uchenye-poluchat-bolee-13-millionov-na-

realizatsiyu-proektov 

«IP News» 

 Запорізькі молоді вчені 

перемогли в конкурсі 

проектів, які будуть 

реалізовані за державні кошти 

http://www.zoda.gov.ua/news/37737/zaporizki-

molodi-vcheni-peremogli-v-konkursi-proektiv,-yaki-

budut-realizovani-za-derzhavni-koshti.html 

 

ЗОДА 

 Запорожские студенты 

синхронно отжимались, 

устроив спортивный флешмоб 

http://www.vv.com.ua/zaporozhskie-studenty-

sinhronno-otzhimalis-ustroiv-sportivnyj-fleshmob-

fotoreportazh 

«Вся власть» 

21.09.2017 Запорізька молодь відзначила 

міжнародний день 

студентського спорту 

https://zp.depo.ua/ukr/zp/zaporizka-molod-vidznachila-

mizhnarodniy-den-studentskogo-sportu-foto-

20170921644439 

«Депо» 



 У Запоріжжі масштабно 

відзначили міжнародний день 

студентського спорту 

http://zasport.zp.ua/2017/09/21/u-zaporizhzhi-

masshtabno-vidznachili-mizhnarodnij-den-

studentskogo-sportu/ 

«ЗА!спорт» 

 В Запорожье детям предлагают 

накормить монстров мусором 

 

https://news.online.ua/zaporizhzhia/349245611/v-

zaporozhe-detyam-predlagayut-nakormit-monstrov-

musorom-foto/ 

ONLINE.UA 

 

22.09.2017 В Запорожье подошли к концу 

состязания молодежи в 

воинской части 

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

zaporozhskogo-konkursa-prizyivnik-2017.html 

 

«Индустриальное 

Запорожье» 

25.09.2017 Волейболістки ТНЕУ здобули 

перемогу у Вінниці 

http://7days-ua.com/news/volejbolistky-tneu-zdobuly-

peremohu-u-vinnytsi/ 

«7 днів» 

 В Энергодарской малой 

академии наук – ажиотаж! 

https://en-media.tv/iz_shkolnikov_v_akademiki/ 

 

«Медиа Центр» 

 Как на главной сцене города 

парень своей любимой 

предложение делал 

http://ria-

m.tv/news/98789/kak_na_glavnoy_stsene_goroda_par

en_svoey_lyubimoy_predlojenie_delal.html 

«МВ» 

 Освітні трансформації в 

розбудові Нової української 

школи презентували в ЗНУ 

http://osvita.zoda.gov.ua/news/6352-

%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%bd%d1

%96-

%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%81%d1%84%d0

%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%97-

%d0%b2-

%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%b1%d1%83%d0%b4%d

0%be%d0%b2%d1%96-%d0%bd%d0%be.html 

ДОН ЗОДА 

26.09.2017 У ЗНУ вчені обговорили 

перспективні наукові 

http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini-

oblastej/2017/09/26/u-znu-vcheni-obgovorili-

МОН 



розробки у сфері геонауки perspektivni-naukovi-rozrobki-u-sferi-geonauki/ 

 

 Провідні вчені досліджували в 

ЗНУ соціум і науки про Землю 

http://osvita.zoda.gov.ua/news/6359-

%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%96%d0%b4%d

0%bd%d1%96-

%d0%b2%d1%87%d0%b5%d0%bd%d1%96-

%d0%b4%d0%be%d1%81%d0%bb%d1%96%d0%b4%d

0%b6%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8-

%d0%b2-%d0%b7%d0%bd%d1%83-

%d1%81%d0%be%d1%86.html 

ДОН ЗОДА 

27.09.2017 У ЗНУ вчені обговорили 

перспективні наукові 

розробки у сфері геонауки 

http://pedpresa.ua/186834-u-znu-vcheni-obgovoryly-

perspektyvni-naukovi-rozrobky-u-sferi-geonauky.html 

 

«Педагогічна 

преса» 

28.09.2017 Фізкультура: 22 рази віджались 

від підлоги 

http://sich.zp.ua/fizkultura-22-razi-vidzhalis-vid-pidlo/ 

 

«Запорозька Січ» 

 4 команды вышли в финал 

Открытой Запорожской лиги 

КВН 

http://iz.com.ua/zaporoje/stalo-izvestno-kto-syigraet-v-

finale-glavnoy-kvnovskoy-ligi-zaporozhya.html 

 

«Индустриальное 

Запорожье» 

29.09.2017 У ЗНУ обирали ректора https://zp.depo.ua/ukr/zp/u-znu-obirali-rektora-

20170929649344 

«Депо» 

 Сегодня в ЗНУ выбирают 

нового ректора 

https://www.061.ua/news/1811870 

 

«061» 

30.09.2017 На должность руководителя 

запорожского вуза 

претендовали три человека 

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

natsionalnom-universitete-vyibrali-rektora.html 

 

«Индустриальное 

Запорожье» 



 Запорожского нардепа 

Николая Фролова снова 

выбрали ректором ЗНУ 

http://1news.zp.ua/zaporozhskogo-nardepa-nikolaya-

frolova-snova-vyibrali-rektorom-znu/ 

 

«Первый 

Запорожский» 

 Нардеп Фролов во второй раз 

стал ректором 

http://www.vv.com.ua/nardep-frolov-vo-vtoroj-raz-stal-

rektorom 

«ВСЯ ВЛАСТЬ» 

 Николай Фролов снова стал 

ректором ЗНУ 

https://www.061.ua/news/1812286 

 

«061» 

 Народного депутата Украины 

повторно избрали на 

должность ректора 

запорожского вуза 

http://akzent.zp.ua/narodnogo-deputata-ukrainy-

povtorno-izbrali-na-dolzhnost-rektora-zaporozhskogo-

vuza/ 

 

«Акцент» 

 Ректором запорожского вуза 

во второй раз стал известный 

нардеп 

http://golos.zp.ua/ukraina/112808/rektorom-

zaporozhskogo-vuza-vo-vtoroj-raz-stal-izvestnyj-nardep 

 

«Голос» 

 В Запорожье избрали ректора 

национального университета 

https://timenews.in.ua/358189/v-zaporozh-e-izbrali-

rektora-natsional-nogo-universiteta 

«Время новостей» 

 В Запорожском национальном 

университете выбрали ректора 

http://gazeta.zp.ua/news/v-zaporozhskom-

natsionalnom-universitete-vybrali-rektora 

«Газета ZP.UA.» 

 

 

ТБ -  15 сюжетів 

01.09.2017 Анонс свята 1 вересня у ЗНУ  «1+1» 

 Репортаж про посвяту в 

студенти 

 «Канал Z» 

05.09.2017 Програма «По суті» (екологія) 

за участю Рильського 

 ЗОДТРК 

«Запоріжжя» 



07.09.2017 Програма «Знак запитання» 

(академічна доброчесність) за 

участю Васильчука, Каганова та 

Довгополої. 

 ЗОДТРК 

«Запоріжжя» 

13.09.2017 «Відкрита студія». Тема – якість 

освіти. Три представники ЗНУ: 

проректор Гура, від студради 

Долгополова, аспірант Віктор 

Посунько 

https://www.youtube.com/watch?v=fFirgGCQWu4 

 

 

ЗОДТРК 

«Запоріжжя» 

 «Соціальний патруль». 

Коментар викладача біофаку 

Вовченко 

 «ТВ-5» 

14.09.2017 «Знак запитання» за участю 

Паскевської та студентів ЗНУ 

 ЗОДТРК 

«Запоріжжя» 

20.09.2017 Відкриття змагань з міні-

футболу. Спортивні новини 

 «ТВ-5» и «Z» 

 «Відкрита студія» за участю 

Васильчука 

 ЗОДТРК 

«Запоріжжя» 

21.09.2017 Новини. Сюжет про молодих 

науковців переможців 

конкурсу МОН 

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

 

ЗОДТРК 

«Запоріжжя» 

22.09.2017 

 

Флешмоб до Дня миру  «Запоріжжя», «Z», 

8-й канал 



25.09.2017 Конкурс ім. М. Брацило: Ранок. 

Кава. Позитив  

https://www.youtube.com/watch?v=n_rSRSqC654&feat

ure=youtu.be 

 Канал на Ютуб 

ЗОДТРК 

«Запоріжжя» 

 Впервые в Запорожье 

отметили международный 

день студенческого спорта 

http://alextv.zp.ua/index.php?newsid=117100 

 

«Алекс» 

 

28.09.2017 Візит першого секретаря 

посольства Естонії до ЗНУ 

 Канал Z, 

8-й канал 

30.09.2017 Николай Фролов переизбран 

ректором ЗНУ 

https://tv5.zp.ua/news/nikolaj-frolov-pereizbran-

rektorom-znu/ 

«ТВ-5» 

 

 

Преса -  29 публікацій, із них в газеті «Освіта України» - 2  

04.09.2017 «Освіта України» – №34 (1534) 

– с. 3 

«Підсумки археологічного сезону» (про результати археологічної 

практики істориків ЗНУ та цьогорічні здобутки, здійснені під час 

розкопок на Мамай-горі під керівництвом доцента Геннадія Тощева) 

 «Освіта України» – №34 (1534) 

– с. 11 

«Український медальний залік» (про перемоги української збірної на 

ХХІХ Всесвітній літній Універсіаді- 2017: згадується студент ЗНУ Сергій 

Фролов, який здобув на цих змаганнях бронзу) 

07.09.2017 «МИГ» – № 36 (71 37) – с.11 «SPORT STAR-2017» (про урочистості з нагоди Дня фізкультури та спорту 

України і нагородження переможців обласного спортивного конкурсу. 

Згадуються студенти, випускники ЗНУ та їхні тренери: у номінації «Краща 

спортсменка» – чемпіонка світу з греблі на байдарках та каное Людмила 



Бабак, «Краща команда з ігрових видів спорту»  – волейболістки 

Валентина Давидова та Євгенія Щипкова,  «Сильні духом», кращий 

спортсмен року – легкоатлетка Марія Помазан і кращий тренер – Тамара 

Едишерашвілі) 

 «МИГ» – № 36 (7137) – с.35 «Запорожанки – вице-чемпионки Украины» (волейбольна пара – 

випускниця ЗНУ Валентина Давидова разом із Євгенією Щипковою – цього 

разу не увійшли у число переможців національного чемпіонату, чому на 

заваді стала попередня травма партнерки. Тепер готуються до 

міжнародних стартів, які відбудуться наприкінці вересня у Румунії та у 

середині жовтня – у Китаї) 

 «Верже» – №35 (1264) – с.5 «Человек – разумное существо, но это не относится к политике» (автор – 

викладач ФСУ Тетяна Ніколаєва – надає аналіз політичної ситуації в Україні 

та в світі, прив’язуючи його до міжнародного Дня знань і питань 

організації національної безпеки) 

09.09.2017 «Запорізька Січ» – № 175 (6374) 

– с. 4 

 «Про сина вірного шумить Великий луг» (про життя, творчий та науковий 

доробок видатного українського мовознавця, академіка, професора, який 

присвятив довгі роки ЗНУ, Віктора Чабаненка. До 80-ої річниці від дня 

народження) 

14.09.2017 «МИГ» – № 37 (7138) – с. 35 Рубрика «Спортивный телетайп» (про перемогу Людмили Бабак на 

чемпіонаті світу з греблі на байдарках та каное, який проходив у ПАР) 

 «Суббота» – №29 (29) – с. 19  «Людмила Бабак стала чемпионкой мира по гребному марафону» 

(Вихованка тренера С.Снєжка, у цьому році здобула третю престижну 



нагороду, після чемпіонату Європи ставши чемпіонкою світу з греблі) 

     «Запорізька Січ» – №176-179 

(6375-6378) – с. 31 

«КВНщики подшутили над запорожским телеканалом» (12 вересня у ДК 

«Дніпроспецсталь» у півфіналі першої Запорізької ліги сміху взяли участь 

представниці університетської команди «Нет парня» (ЕПК), які вийшли у 

фінал. Також згадується запорізька команда, яка зросла у ЗНУ – 

«Каліфорнія») 

 «Верже» – №36 (1255) – с. 5 «Реформа образования – в Европу или в пропасть» (критичний огляд 

щойно прийнятого нового Закону про освіту, позитивні та негативні його 

сторони – від політолога ЗНУ Тетяни Ніколаєвої) 

 

 

«Индустриальное Запорожье» 

– № 37 (18819) – с. 14  

 

 

 «Вошла в тройку самых красивых» (випускниця економічного факультету 

ЗНУ Ксенія Чіфа здобула титул «Miss Ukraine International-2017 і тепер буде 

представляти Україну на міжнародному конкурсі, який проходитиме у 

Японії) 

 «Горожанин Информ» – №35 

(432) – с. 3-4  

«Николай Фролов – депутат, политик и гражданин» (інтерв’ю із нардепом 

України) 

16.09.2017 

 

«Запорозька  Січ» – №180  

(6379) – с. 8 

 «Бузаєв повернувся в “Орбіту”» (про повернення тренера Володимира 

Бузаєва та поточну підготовку команди Суперліги, що тренується на базі 

ЗНУ) 

21.09.2017 «Запорозька  Січ» – №181-184 

(6380-6383) – с. 32 

«1/2 Открытой запорожской Лиги КВН» (анонс: у числі учасників - команди 

ЕПК «Нет парня» та вихованці ЗНУ «Каліфорнія») 



 «Индустриальное Запорожье – 

Панорама» – № 38 (18820) – с. 

6 

«Слово об Учителе» (матеріал присвячений пам'яті засновника 

Запорізької філософської школи, філософа ЗНУ – Віталія Воловика) 

 «МИГ» – № 38 (7139) – с. 3 «Поздравили с “золотом”» (урочисто вшановували у рідному Енергодарі 

призерку чемпіонату світу з греблі на байдарках та каное (ПАР) – 

студентку ЗНУ Людмилу Бабак (золото)) 

 «Суббота» – № 30 (30) – с. 19 «Запорожский спортсмен Александр Надтока отправился на чемпіонат 

мира» (у складі національної збірної України на чемпіонаті світу з 

академічної греблі (24 вересня - 1 жовтня, США) у числі 29 спортсменів 

буде представлений і аспірант ЗНУ Олександр Надтока) 

 «Суббота» – № 30 (30) – с. 19 «Запорожец Алексей Касьянов занял третье место в турнире Decastar» 

(випускник ЗНУ виборов бронзу та лідерство у сезоні: у числі багатоборців 

серії IAAF World  Combined Events Challenge він посідає п’яту позицію) 

28.09.2017 

 

«Запорозька  Січ» – №186-189  

(6385-6388) – с. 7 

 «Cтуденти ЗНТУ – найрозумніші в місті» (26 вересня на базі ЗНУ 

традиційно провели інтелектуальні змагання «Що? Де? Коли?», участь у 

яких взяли і студенти ЗНУ) 

 «Запорозька  Січ» – №186-189  

(6385-6388) – с.  20 

 

«Есть люди, которые слышат, как звезда со звездой говорит» (до 

Всесвітнього дня астрономії, що святкують 30 вересня приурочена стаття 

про діяльність фізиків та астрономічну обсерваторію ЗНУ, інтерв’ю із 

деканом факультету Віталієм Горбенком) 

 «Запорозька  Січ» – №186-189  

(6385-6388) – с.  33 

«Запоріжці відзначились у Львові» (про «золоті» нагороди студентів ЗНУ 

Дмитра Вороновського (ЕПК) та Анни Панової (факультет фізвиховання), 

які вони вибороли на чемпіонаті України з важкої атлетики у Львові) 



 «Запорозька  Січ» – №186-189  

(6385-6388) – с.  33 

«22 рази віджались від підлоги» (В Міжнародний день студентського 

спорту на стадіоні «Локомотив» відбувся спортивний флешмоб, участь у 

якому взяли студенти ЗНУ, ЗНТУ та КПУ. Потім продовжилися змагання з 

футзалу у СОК ЗНУ, де переможцем стала команда ЗНУ) 

 «МИГ» – № 39 (7140) – с. 2 «В ЗНУ состоялся танцевальный студенческий флешмоб, посвященный 

Международному дню мира» (про участь студентів вишу та маленьких 

вихованців сусіднього дитсадка у спільній молодіжній акції) 

 «МИГ» – № 39 (7140) – с. 33 «Молодо – не зелено» (про переможців національного чемпіонату з 

важкої атлетики серед юніорів – Дмитра Вороновського (чоловіки, 56 кг) 

та Анну Панову (жінки, 59 кг) 

 «МИГ» – № 39 (7140) – с. 33 «”Серебро из Румынии”» (пара запорізьких волейболісток-пляжниць – 

Валентина Давидова (ЗНУ) та Євгенія Щипкова стали другими на 

міжнародному турнірі) 

 «Верже» – № 38 (1257) – с. 6 «Судебная реформа и суд над пенсионерами» (критичний огляд останніх 

подій парламентського тижня – від політолога ЗНУ Тетяни Ніколаєвої) 

 «Верже» – № 38 (1257) – с. 6 «Запорожцы демонстрировали свою силу на всеукраинском первенстве» 

(про перемогу на чемпіонаті України з важкої атлетики – студентів ЗНУ 

Дмитра Вороновського та Анни Панової (Львів, 20-24 вересня)) 

 «Запорізька правда» – №39 

(23774) – с. 1 

«Герої не вмирають, доки живе пам’ять про їхні подвиги» (у рамках 

спецпроекту до Дня захисника України, згадуються імена загиблого Героя 

України Богдана Завади та його вдови Тетяни Завади (цього року стала 

студенткою ЗНУ) 

 «Горожанин Информ» – №37   Блок-привітання народного депутата України Миколи Фролова із 



(434) – с. 8 Міжнародним днем освітян 

 


