
МОНІТОРИНГ ЗМІ  
  
02-09.02.2018 
 
Інтернет   
05.02.1018 В Запорожье прошел 

"Александровский бал" с "Игрой 
Престолов", студентами ЗНУ и 
стихом от Луки. 

http://zabor.zp.ua/www/content/v-zaporozhe-proshel-
aleksandrovskii-bal-s-igroi-prestolov-studentami-znu-i-
stikhom-ot-luki-f 
 

Забор 

 «Орбита» одержала две важные 
победы в Ровно. 

http://reporter-ua.com/2018/02/05/326842_orbita-
oderzhala-dve-vazhnye-pobedy-v-rovno-foto 

Репортер 

06.02.2018 Рівненська «Регіна» достроково 
завершила боротьбу за медалі у 
Суперлізі. На власному 
майданчику «Регіна-МЕГУ-
ОШВСМ» поступилася у двох 
домашніх матчах запорізькій 
«Орбіті-ЗНУ». 

http://ogo.ua/articles/view/2018-02-06/91737.html 
 

Новини Рівного 

07.02.2018 Запорізькі студенти допомагають 
внутрішньо переміщеним особам 
реалізувати свої права 

http://porogy.zp.ua/2018/02/studenty-znu-doluchylys-do-
rozrobky-pravoprosvitnytskyh-materialiv/ 
 

Пороги 

08.02.2018 Театр должен пробуждать в 
зрителе сильные чувства и 
эмоции 

http://verge.zp.ua/2018/02/08/%D1%82%D0%B5%D0%
B0%D1%82%D1%80-
%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%
BD-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%
B6%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B2-
%D0%B7%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B
B%D0%B5-%D1%81%D0%B8%D0%BB/ 

Верже 



 

 
 
ПРЕСА 
 

8.02.2018 «МИГ» – № 6 (7159) – с. 35 Спортивний телетайп «Волейбол» (успішно провела чергову зустріч на 
виїзді команда «Орбіти», здобувши перемогу над «Регіною». Зараз 
волейболістки ЗНУ на 4 місці турнірної таблиці) 

 «МИГ» – № 6 (7159) – с. 35 «Армена нашли деньги, а Светлану – титул!» (випускника ЗНУ, греко-
римського борця Армена Варданяна нагородили стипендією Президента 
України) 

 «Правда.zp» – № 4 (23791) – с. 
22   

Коротко «Стипендіати» (про стипендіатів премії Президента України, у 
числі який названий Армен Варданян – бронзовий призер ХХІХ літніх 
Олімпійських ігор у Пекіні, 2008) 



 «Правда.zp» – № 4 (23791) – с. 
22   

Коротко «Плавання» (Сергій Фролов став першим на дистанції 1500 м 
вільним стилем – на міжнародному турнірі з плавання у Люксембурзі) 

 «Панорама. ИЗ» – № 6 (18840) – 
с. 12 

«30 запорожских студентов получат престижные стипендии» (у числі 
стипендіатів ПАО «Запоріжсталь» названі й студенти ЗНУ) 

 «Верже» – № 5 (1275) – с. 5  «Направо пойдешь, налево пойдешь – и все равно к тупику выйдешь» (про 
методи рішення проблеми заборгованості країни перед МВФ та політичні 
реалії розмірковує політолог ЗНУ Тетяна Ніколаєва)  

 «Верже» - № 5 (1275) – с. 13 «Театр должен пробуждать в зрителе сильные чувства и эмоции» (про 
роботу провідного майстра сцени ТЮГу Геннадія Фортуса, його роботу зі 
студентами ЗНУ, де він пропрацював старшим викладачем кафедри 
акторської майстерності та дизайну 17 років і підготував чотири 
покоління акторів) 

 
 
 
 
 
 
 



МОНІТОРИНГ ЗМІ  
  
09-16.02.2018 
 
Інтернет   
09.02.2018 Минулоріч управління ОДА 

віддало 34-мільйонний підряд 
прокладці, за якою сховали 
фірму дружини свого екс-
керівника (Кушнір) 

http://zp.nashigroshi.org/2018/02/09/mynulorich-
upravlinnya-oda-viddalo-34-miljonnyj-pidryad-prokladtsi-
za-yakoyu-shovaly-firmu-druzhyny-svoho-eks-kerivnyka/ 
 

Наші гроші 

 Запорожские волейболистки 
победили «Северодончанку» 

http://verge.zp.ua/2018/02/09/%D0%B7%D0%B0%D0%
BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0
%BA%D0%B8%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%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%
B8%D0%BB%D0%B8/ 

Верже 

14.02.2018 Запорожские университеты 
вошли в ТОП-8 мест для селфи 
Украины 

https://www.ipnews.in.ua/news/zp/144775-zaporozhskie-
universitety-voshli-v-top-8-mest-dlya-selfi-ukrainy 

IP News 

 Запорожцев приглашают 
встретить Новый год по 
китайскому календарю 

https://tv5.zp.ua/news/zaporozhcev-priglashayut-vstretit-
novyj-god-po-kitajskomu-kalendaryu/ 
 

ТВ-5 

 Школа Конфуция приглашает 
запорожцев отпраздновать 
китайский Новый год 

http://www.panoptikon.org/articles/102014-shkola-
konfucija-priglashaet-zaporozhcev-otprazdnovat.html 
 

Паноптикон 

 Запорожцев научат поздравлять 
друг друга с Новым годом на 

http://iz.com.ua/zaporoje/v-zaporozhe-otmetyat-novyiy-
god-po-kitayski.html 

«Индустриальное 
Запорожье» 



китайском языке  
15.02.2018 У Самардака будет новая 

помощница - сотрудница ЗНУ 
Помощницей Самардака будет 
Ольга Приходченко. До 
недавнего времени она работала 
в ЗНУ, заместителем по работе 
со студентами в отделе кадров. 

https://www.061.ua/news/1954239 
 

061 

 Науковці ЗНУ дослідили 
механізми пропаганди в 
медіапросторі та способи 
протистояння їй 

http://osvita.zoda.gov.ua/news/8701-
%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%
B2%D1%86%D1%96-%D0%B7%D0%BD%D1%83-
%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%
B4%D0%B8%D0%BB%D0%B8-
%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%
96%D0%B7%D0%BC%D0%B8-
%D0%BF%D1%80%D0%BE.html 

ДОН ЗОДА 

 У ЗНУ 96 представників шкіл 
обговорили питання 
профілактики проблемної 
поведінки молоді 

http://osvita.zoda.gov.ua/news/8697-%D1%83-
%D0%B7%D0%BD%D1%83-96-
%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%8
2%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1
%96%D0%B2-%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BB-
%D0%BE%D0%B1%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%
BE%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8-
%D0%BF.html 

 

 ЗНУ розширює вектори 
співпраці з Бакинським 
університетом 

http://osvita.zoda.gov.ua/news/8693-
%D0%B7%D0%BD%D1%83-
%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%88%D0%B8%D1%8
0%D1%8E%D1%94-
%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%

 



80%D0%B8-
%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BF%D1%8
0%D0%B0%D1%86%D1%96-%D0%B7-
%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B8.html 

 

 
 
 
 
ТБ 
 
14.02.2018 Волейбол: Орбіта-ЗНУ проти 

Сєвєродончанки, 11-ий тур 
https://tv5.zp.ua/news/volejbol-orbita-znu-proti-
syevyerodonchanki-11-ij-tur/ 

ТВ-5 

15.02.2018 СТУДЕНТИ ЗНУ 
ВІДСВЯТКУВАЛИ 
КИТАЙСЬКИЙ НОВИЙ РІК 

https://ztv.zp.ua/studenti-znu-vidsvyatkuvali-kitayskiy-
noviy-rik/ 
 

Канал-Z 

 
 
 
ПРЕСА 
 
 
 

15.02.2018 
 

«Верже» – №6 (1276) – с. 22 
 

«Запорожские волейболистки победили «Северодончанку» 
(про перемогу команди «Орбіта» в 11 турі Суперліги) 

15.02.2018 «Миг» - №7 (7160) – с.35 Інформація про перемогу команди «Орбіта» в 11 турі Суперліги 
15.02.2018 «Запорізька правда» - №5 (23792) 

– с. 22 
Інформація про перемогу команди «Орбіта» в 11 турі Суперліги 

 



 
МОНІТОРИНГ ЗМІ  

  
16-23.02.2018  
 
Інтернет   
16.02.2018 ЗНУ розширює співпрацю з 

Бакинським університетом 
http://pedpresa.ua/190348-znu-rozshyryuye-spivpratsyu-z-
bakynskym-universytetom.html 
 

Педагогічна 
преса 

 Мистическое Запорожье: 
городские легенды и загадочные 
места 

https://zp.vgorode.ua/news/dosuh_y_eda/355862-
mystical-zp-2 

В городе 

17.02.2018 Вечный спор между умными и 
красивыми: вузы Запорожья 
среди самых красивых в Украине 

http://z-
city.com.ua/%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1
%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80-
%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83-
%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%
B8-%D0%B8-
%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%
B2%D1%8B%D0%BC%D0%B8-%D0%B2-17.02.2018 

Z-city 

18.02.2018 Запорожский университет попал 
в топ самых популярных мест 
для селфи 

http://zanoza-news.com/?p=107845 
 

Заноза 

19.02.2018 Какой город — такие и селфи. 
Потрепанный корпус ЗНУ, 
оказывается — популярная 
фотозона 

http://z-city.com.ua/19-02-18-19.02.2018 
 

Z-city 

22.02.2018 В Запорожье переизбрали 
президента областной федерации 

http://zasport.zp.ua/2018/02/22/v-zaporozhe-pereizbrali-
prezidenta-oblastnoj-federatsii-legkoj-atletiki/ 

ЗА!спорт 



легкой атлетики  
 «Орбита» проведет дома два 

матча против «Галичанки» 
http://zasport.zp.ua/2018/02/22/orbita-provedet-doma-
dva-matcha-protiv-galichanki/ 

 

 

 
 
 
ТБ 
 
22.02.2018 Презентація книги О. Кісь 

«Українки в ГУЛагі» 
https://ztv.zp.ua/category/zp-news/ 
 

Канал - Z 

 Презентація книги О. Кісь 
«Українки в ГУЛагі» 

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

«Запоріжжя» 

    
 
 
 
 
ПРЕСА 
 
 

22.02.2018 «Миг» - №8 (7161) – с.40 «С Новым годом!» (про святкування Китайського Нового року у ЗНУ) 
   

 
 
 
 
 
 



 
МОНІТОРИНГ ЗМІ  

  
23.02-03.03.2018  
 
Інтернет   
24.02.2018 Сыграны все матчи 

одиннадцатого тура в женской 
Суперлиге 

http://volleyball.sport.ua/news/373219 
 

Sport.ua 

26.02.2018 «Орбіта» двічі долає 
«Галичанку» та виходить до 
першої трійки «Суперліги» 

http://zasport.zp.ua/2018/02/26/orbita-dvichi-dolaye-
galichanku-ta-vihodit-do-pershoyi-trijki-superligi/ 
 

ЗА!спорт 

 Запорожская «Орбита» 
поднялась на третье место в 
турнирной таблице. 

http://reporter-
ua.com/2018/02/26/327878_zaporozhskaya-orbita-
podnyalas-na-trete-mesto-v-turnirnoy-tablice-foto 

Репортер 

 У Школі Конфуція ЗНУ із 
вересня стартує черговий набір 
слухачів на курси вивчення 
китайської мови 

http://pedpresa.ua/190589-u-shkoli-konfutsiya-znu-iz-
veresnya-startuye-chergovyj-nabir-sluhachiv-na-kursy-
vyvchennya-kytajskoyi-movy.html 
 

Педагогічна 
преса 

 Слухачі болгарської недільної 
школи в ЗНУ зустріли свято 
весни за національними 
традиціями 

http://osvita.zoda.gov.ua/news/8855-
%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%8
7%D1%96-
%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%
80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-
%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%
8C%D0%BD%D0%BE%D1%97-
%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8.html 
 

ДОН ЗОДА 
 

 У ЗНУ реалізується проект Жана http://osvita.zoda.gov.ua/news/8883-%D1%83-  



Моне “Європейська проектна 
культура” 

%D0%B7%D0%BD%D1%83-
%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%
B7%D1%83%D1%94%D1%82%D1%8C%D1%81%D1
%8F-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%
82-%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B0-
%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5.html 
 

27.02.2018 В запорожском университете 
организовывают курсы 
китайского: как записаться 

http://zanoza-news.com/?p=109073 
 

Заноза 

 В болгарской школе при ЗНУ 
встретили весну 

http://mig.com.ua/zaporozhskie/item/36513-v-bolgarskoj-
shkole-pri-znu-vstretili-vesnu 
 

МИГ 

 Запорізькі студенти дізнались 
про особливості роботи на 
телебаченні від ведучої каналу 
«112 Україна» 

http://porogy.zp.ua/2018/02/zaporizki-studenty-diznalys-
pro-osoblyvosti-roboty-na-telebachenni-vid-veduchoyi-
kanalu-112-ukrayina/ 
 

Пороги 

 ВИКЛАДАЧІ ЗНУ РОЗКАЖУТЬ 
СТУДЕНТАМ ПРО ТЕ, ЯК 
УСПІШНО ПІДГОТУВАТИ 
МІЖНАРОДНИЙ ПРОЕКТ АБО 
ВИГРАТИ ГРАНТ У ПРОГРАМІ 
“ЕРАЗМУС+” 

https://mon.gov.ua/ua/news/vikladachi-znu-rozkazhut-
studentam-pro-te-yak-uspishno-pidgotuvati-mizhnarodnij-
proekt-abo-vigrati-grant-u-programi-erazmus 
 

МОН 

28.02.2018 В Школе Конфуция ЗНУ с 
сентября стартует очередной 
набор слушателей на курсы 
изучения китайского языка 

http://mig.com.ua/zaporozhskie/item/36560-v-shkole-
konfutsiya-znu-s-sentyabrya-startuet-ocherednoj-nabor-
slushatelej-na-kursy-izucheniya-kitajskogo-yazyka 
 

МИГ 

 Чотирнадцять команд вступили в http://zasport.zp.ua/2018/02/28/chotirnadtsyat-komand- ЗА!спорт 



боротьбу обласного етапу 
спортивних ігор коледжів 
України з настільного тенісу 

vstupili-v-borotbu-oblasnogo-etapu-sportivnih-igor-
koledzhiv-ukrayini-z-nastilnogo-tenisu/ 
 

 У ЗНУ реалізується проект Жана 
Моне “Європейська проектна 
культура” 

http://pedpresa.ua/190639-u-znu-realizuyetsya-proekt-
zhana-mone-yevropejska-proektna-kultura.html 

Педагогічна 
преса 

 

 
 
 
 
ТБ 
 
28.02.2018 Волейболістки запорізької 

“Орбіти-ЗНУ” провели домашні 
матчі Суперліги з 
тернопільською “Галичанкою” 

https://tv5.zp.ua/news/volejbolistki-zaporizko%D1%97-
orbiti-znu-proveli-domashni-matchi-superligi-z-
ternopilskoyu-galichankoyu/ 
 

ТВ-5 

 
 
 
ПРЕСА 
 
 
 

01.03.2018 «Верже» - №8 (1278) – с.22 «Битва лидеров в Запорожье завершилась двойной победой «Орбиты» 
(про перемогу команди «Орбіта») 

1.03.2018 «Миг» - № 9 (7162) – с. 35 Матеріал про перемогу команди «Орбіта» у жіночій Суперлізі 
 
 


