
МОНІТОРИНГ ЗМІ  
  
03-07.03.2018  
 
Інтернет   
05.03.2018 «Орбіта» двічі поступається в 

Южному 
http://zasport.zp.ua/2018/03/05/orbita-dvichi-
postupayetsya-v-yuzhnomu/ 

ЗА!спорт 

 Тернопільська Галичанка в 
рамках перенесеного восьмого 
туру Суперліги двічі на виїзді 
поступилась запорізькій Орбіті. 

http://galsports.com/news/ternopilska-halychanka-dvichi-
prohrala-orbiti/233565.aspx 
 

Галичина 
спортивна 

06.03.2018 У ЗНУ ПРОХОДЯТЬ 
БЕЗКОШТОВНІ ТРЕНІНГИ 
ЩОДО НАПИСАННЯ ЗНО, НА 
ЯКІ ВЖЕ ЗАРЕЄСТРУВАЛИСЯ 
ПОНАД 1,5 ТИС АБІТУРІЄНТІВ 

https://mon.gov.ua/ua/news/u-znu-prohodyat-
bezkoshtovni-treningi-shodo-napisannya-zno-na-yaki-
vzhe-zareyestruvalisya-ponad-15-tis-abituriyentiv 
 

МОН 

 «Орбита» возвратилась из 
Южного без очков. 

http://reporter-ua.com/2018/03/06/328357_orbita-
vozvratilas-iz-yuzhnogo-bez-ochkov-foto 

Репортер 

07.03.2018 У ЗНУ проходять безкоштовні 
тренінги щодо написання ЗНО 

http://pedpresa.ua/190799-u-znu-prohodyat-bezkoshtovni-
treningy-shhodo-napysannya-zno.html 

Педагогічна 
преса 

 Двое запорожцев заплатят 
мелкий штраф за покупку 
наркотиков через Telegram 
 
…Во втором случае студент 2-
ого курса ЗНУ приобрел также 
через Telegram «Амфетамин» на 
канале «FENZP» за 400 гривен. 
Наркотики покупатель забрал по 

http://zanoza-news.com/?p=109826 
 

Заноза 



схожей схеме — в клумбе возле 
дома №23 на 12 Апреля. Обоим 
подозреваемым суд вынес 
мягкий приговор — обязал 
заплатить штраф в 850 гривен… 

 ВОЛЕЙБОЛ: ДО ЮЖНОГО 
ПОЇХАЛИ ДУБЛЕРИ 

http://sich.zp.ua/voleybol-do-yuzhnogo-poikhali-dubleri/ 
 

Запорозька Січ 

ТБ 
 
05.03.2018 Пробний тренінг із ЗНО http://zp.nrcu.gov.ua/ 

 
ТК «Запоріжжя» 

   07.03.2018 Запорізька “Орбіта-ЗНУ” поїхала 
у гості до лідера чемпіонату – 
южненського “Хіміка” 

https://tv5.zp.ua/news/zaporizka-orbita-znu-
po%D1%97xala-u-gosti-do-lidera-chempionatu-
yuzhnenskogo-ximika/ 

ТВ-5 

    
 
МОНІТОРИНГ ЗМІ  07-16.03.2018  Інтернет   

08.03.2018 Студенти запорізьких коледжів 
визначили кращих на блакитних 
доріжках 

http://zasport.zp.ua/2018/03/08/studenti-zaporizkih-
koledzhiv-viznachili-krashhih-na-blakitnih-dorizhkah/ 
 

ЗА! Спорт 

09.03.2018 «Орбіта-ЗНУ» здобуває першу 
перемогу у стратегічному 
протистоянні з «Білозгаром» 

http://zasport.zp.ua/2018/03/09/orbita-znu-zdobuvaye-
pershu-peremogu-u-strategichnomu-protistoyanni-z-
bilozgarom/ 

 

11.03.2018 Химик продолжил 
беспроигрышную серию 

http://volleyball.sport.ua/news/374817 
 

Sport.ua 

12.03.2018 Запорожская «Орбита» оказалась 
в финальной четверке 

http://reporter-
ua.com/2018/03/12/328545_zaporozhskaya-orbita-
okazalas-v-finalnoy-chetverke 

Репортер 

 Суперліга (жінки). 13-й тур. http://www.volleyball.ua/ukrainian-superleague/4686- Волейбол в 



Фінальний квартет визначено superliga-zhinki-13-i-tur-finalnii-kvartet-viznacheno 
 

Україні 

13.03.2018 Студенти запорізьких коледжів 
розпочали волейбольну битву 

http://zasport.zp.ua/2018/03/13/studenti-zaporizkih-
koledzhiv-rozpochali-volejbolnu-bitvu/ 

ЗА! Спорт 

15.03.2018 Запорізька молодь зустрічає 
День сміху ювілейним сезоном 
КВК 

http://www.zoda.gov.ua/news/39887/zaporizka-molod-
zustrichaje-den-smihu-juvileynim-sezonom-kvk.html 
 

ЗОДА 

ТБ 
12.03.2018 «Тема дня» з Ю. Паскевською https://www.youtube.com/watch?v=rJeXxkwmifM&list=P

LwZry5I9UR8en8ChhjwlNPYaJRz0V3Cxl 
ТК Запоріжжя 

14.03.2018 У ЗАПОРІЖЖІ ПРОЙШОВ 15 
ТУР БАСКЕТБОЛЬНОГО 
ЧЕМПІОНАТУ МІСТА 

https://ztv.zp.ua/u-zaporizhzhi-proyshov-15-tur-
basketbolnogo-chempionatu-mista/ 
 

ТК Z 

15.02.2018 В ЗАПОРІЖЖІ СТАРТУВАВ 
НОВИЙ СЕЗОН КВК 

https://ztv.zp.ua/v-zaporizhzhi-startuvav-noviy-sezon-kvk/ 
 

 

 
 
 
 
ПРЕСА 
 



15.03.2018 Верже – №10 (1280). – с. 5 «Если обладаешь политическим оружием, умей им пользоваться» (про 
політичні ігри навколо постачання газу до Європи розмірковує політолог 
ЗНУ Тетяна Ніколаєва)  

 Верже – №10 (1280). – с. 22 «”Орбита”, победив соперниц, продолжает борьбу за медали» (про 
перемогу «Орбіти» над «Білозгаром» 9-10 березня, що відкрила 
запоріжанкам путівку у першість)  

 МИГ - №11 (7164) – с. 35 «Стратегия Бузаева» (стратегія тренера Володимира Бузаєва, який відіслав 
на виїзді грати з «Хіміком» другий склад «Орбіти», виправдалася, адже 
основний склад отримав вдома перемогу над головним суперником - 
«Білозгаром») 

 Правда.zp – №9 (23796) – с. 22 «Коротко. Боротьба» (згадується випускник ЗНУ тренер з греко-римської 
боротьби Вюгар Рагімов, який займається підготовкою юніорів до 
континентальної першості)  

 Правда.zp – №9 (23796) – с. 22 «”Орбіта” продовжує боротьбу за медалі» (9-10 березня волейболістки 
«Орбіти-ЗНУ» в рамках 13 туру жіночої суперліги приймали на своєму 
полі серйозного суперника – вінницький «Білозгар». Зустріч завершилася 
перемогою запоріжанок, команда яких тепер увійшла у четвірку, що 
розігруватиме першість країни)      

 Запорозька Січ – №047-050 
(6500-6503) – с. 8 
 
 

«Тисячі майбутніх абітурієнтів склали пробне тестування ЗНО» (про 
проведення на базі ЗНУ пробних тестувань з української мови та 
літератури, географії, хімії, біології)    

 Запорозька Січ – №047-050 
(6500-6503) – с. 29 

«Волейбол. До Южного поїхали дублери» (про зустрічі «Орбіти» із 
«Хіміком» та «Білозгаром», які пройшли у рамках 12-го туру Суперліги) 

 Запорозька Січ – №047-050 
(6500-6503) – с. 29 

«Легка атлетика» (без нагород повернулися з чемпіонату світу у 
Бірмінгемі українські легкоатлети, серед яких, проте достойно виступила 
студентка ЗНУ Анастасія Бризгіна (4 місце)) 

26.02.2018 Освіта України – №8 (1556). – с. 
3 

«Міжнародна конференція» (на історичному факультеті ЗНУ відбулася 
міжнародна науково-практична конференція «Пропаганда vs 



контрпропаганда в медіапросторі: минуле, сучасне, майбутнє», яка 
об’єднала істориків, журналістів, соціологів та політологів) 

07.03.2018 Верже – №9 (1279). – с. 5 «Нелегка президентская жизнь, ох, нелегка!» (про владу розмірковує 
політолог ЗНУ Тетяна Ніколаєва)  

 Верже – №9 (1279). – с. 22 «Второй состав запорожской «Орбиты» достойно бился с чемпионками» 
(другий склад «Орбіти» поступився «Хіміку», граючи у гостях. 9 березня 
відбулася наступна зустріч команд у СОК ЗНУ)  

 МИГ - №10 (7163) – с. 5 «Приглашает Школа Конфуция» (запрошення навчатися на курсах 
китайської мови у ЗНУ) 

 МИГ - №10 (7163) – с. 10 «В ЗНУ болгары встретили весну» (учасники недільної болгарської 
школи, яка діє на базі ЗНУ зустріли свято весни – «Баби Марти») 

08.03.2018 Горожанин Информ – №8 (456) 
– с. 9 

Блок привітання жінок із 8 Березня – від народного депутата України 
Миколи Фролова  

 Правда.zp – №8 (23795) – с. 22 «Коротко. Волейбол» (про результат першої зустрічі «Орбіти» та 
«Хіміка»)    

 Правда.zp – №8 (23795) – с. 22 «Легка атлетика» (на чемпіонаті світу з легкої атлетики Анастасія 
Бризгіна стала 4-ою, а Олексій Касьянов – п’ятим»)    

 Правда.zp – №8 (23795) – с. 22 «Теніс» (на базі СОК ЗНУ пройшов обласний етап з настільного тенісу 
серед коледжів України)    



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 
легкой атлетики 

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

ЗА!спорт 



 «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  

  
23-30.03.2018  
 
Інтернет   
23.03.2018 Из жизни ушла 

преподавательница факультета 
иностранной филологии ЗНУ 

http://zanoza-news.com/?p=111224 
 

Заноза 

 Не справилась с болезнью: 
скончалась доцент кафедры 
иностранной филологии ЗНУ 

https://zp.vgorode.ua/news/sobytyia/359055-znu 
 

В городе 

24.03.2018 Ушла из жизни преподаватель http://vmestezp.org/obshhestvo/86425/ushla-iz-zhizni- Вместе 



факультета иностранной 
филологии ЗНУ 

prepodavatel-fakulte 
 

 «Орбита» готовится к битвам за 
медали чемпионата Украины. 

http://reporter-ua.com/2018/03/23/329289_orbita-
gotovitsya-k-bitvam-za-medali-chempionata-ukrainy-foto 

Репортер 

25.03.2018 Визначено чемпіона Запоріжжя з 
баскетболу 

http://ukrbasket.net/news/viznacheno-chempiona-
zaporizhzhya-z-basketbolu 

Укрбаскет 

26.03.2018 СПОРТСМЕН ІЗ КОЛЕДЖУ 
ЗНУ ВИБОРОВ “СРІБЛО” НА 
ЧЕМПІОНАТІ УКРАЇНИ З 
ПАРАТХЕКВОНДО 

https://mon.gov.ua/ua/news/sportsmen-iz-koledzhu-znu-
viborov-sriblo-na-chempionati-ukrayini-z-parathekvondo 
 

МОН 

27.03.2018 В Запорожье федерация "Спас" 
проведет чемпионат Укрианы 

http://mig.com.ua/zaporozhskie/item/37172-v-zaporozhe-
federatsiya-spas-provedet-chempionat-ukriany 

МИГ 

 Новости не дают спокойно жить? 
Журналист должен быть 
конструктивным 

http://kordon.org.ua/novosti-ne-dayut-spokoyno-zhity-
zhurnalist-dolzhen-bty-konstruktivnm.html 
 

Новости без 
границ 

 В Запорожье молодежь 
подготовилась к работе 
вожатыми в детских 
оздоровительных учреждениях 

http://mig.com.ua/zaporozhskie/item/37188-v-zaporozhe-
molodezh-podgotovilas-k-rabote-vozhatymi-v-detskikh-
ozdorovitelnykh-uchrezhdeniyakh 
 

МИГ 

 Понад сотня запорізьких 
студентів готові ватагувати 
малечею у літніх таборах 

https://zp.depo.ua/ukr/zp/ponad-sotnya-zaporizkih-
studentiv-gotovi-vataguvati-malecheyu-u-litnih-taborah-
20180327749263 

Депо 

 Запоріжець став віце-чемпіоном 
України з паратхеквондо 

http://zasport.zp.ua/2018/03/27/zaporizhets-stav-vitse-
chempionom-ukrayini-z-parathekvondo/ 

ЗА!спорт 

29.03.2018 Автор Всеукраинского 
радиодиктанта побывал в 
Запорожье 

http://reporter-ua.com/2018/03/29/329623_avtor-
vseukrainskogo-radiodiktanta-pobyval-v-zaporozhe 
 

Репортер 

30.03.2018 На базі ЗНУ відбувся 
Всеукраїнський конкурс 

http://pedpresa.ua/191276-na-bazi-znu-vidbuvsya-
vseukrayinskyj-konkurs-studentskyh-naukovyh-robit.html 

Педагогічна 
преса 



студентських наукових робіт із 
соціології та окремих видів права 

 

 ЗНУ виступив базою для 
проведення Всеукраїнських 
конкурсів студентських наукових 
робіт 

http://osvita.zoda.gov.ua/%D0%B7%D0%BD%D1%83-
%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B
F%D0%B8%D0%B2-
%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%8E-
%D0%B4%D0%BB%D1%8F-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%
B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-
%D0%B2%D1%81%D0%B5/ 

ДОН ЗОДА 

 Декларация: ректор ЗНУ 
зарабатывает в два раза меньше, 
чем его коллега из ЗНТУ 

http://informator.zp.ua/deklaraciya-rektor-znu-
zarabatyvaet-v-dva-raza-menshe-chem-ego-kollega-iz-
zntu/ 

Информатор 

 

 
ТБ 
 

29.03.2018 У ЗАПОРІЖЖІ ФІНІШУВАЛА 
ПЕРШІСТЬ МІСТА З 
БАСКЕТБОЛУ 

https://ztv.zp.ua/u-zaporizhzhi-finishuvala-pershist-mista-
z-basketbolu/ 
 

Канал - Z 

30.03.2018 Запорізький спортсмен чудово 
виступив на чемпіонаті з 
паратхеквондо 

http://alextv.zp.ua/index.php?newsid=122181 
 

Алекс 

 Волейболістки запорізької 
команди «Орбіта-ЗНУ-
ОДЮСШ» у другому етапі 
чемпіонату України 

http://alextv.zp.ua/index.php?newsid=122187 
 

 

 
 



ПРЕСА 
 
 

29.03.2018 
 
 
 

«Миг» - № 13 (7166) – с. 10 «Наукова бібліотека ЗНУ – простір для навчання» (про роботу Наукової 
бібліотеки ЗНУ) 

 
 

«Запорізька правда» 
№ 11 (23798) – с.22 

«Тримаємо кулаки за «Орбіту» (Про участь «Орбіти» у 2 фінальному турі 
Суперліги) 

 
 


