
МОНІТОРИНГ ЗМІ  

30.03-06.04.2018  

Інтернет   

30.03.2018 На базі ЗНУ відбувся 

Всеукраїнський конкурс 

студентських наукових робіт із 

соціології та окремих видів права 

http://pedpresa.ua/191276-na-bazi-znu-vidbuvsya-

vseukrayinskyj-konkurs-studentskyh-naukovyh-robit.html 

 

Педагогічна 

преса 

 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 

 Розклад матчів дивізіону 

Київська Русь 

http://ukrbasket.net/news/sblu-taskombank-rozklad-

matchiv-divizionu-kivska-rus 

Укрбаскет 

02.04.2018 «Орбита» провалила в Луцке 

первый финальный тур. 

http://reporter-ua.com/2018/04/02/329742_orbita-

provalila-v-lucke-pervyy-finalnyy-tur-foto 

Репортер 

 ПАРАТХЕКВОНДО: НАШ 

АНТОН ПРИМІРЯВ «СРІБЛО» 

http://sich.zp.ua/paratkhekvondo-nash-anton-primiryav-sr/ 

 

Запорозька Січ 

 Запорожец во время учебы в 

Польше зарабатывал на жизнь 

протирая лавки. 

Год назад когда мне был 21 год, 

я закончил колледж при ЗНУ по 

специальности «Издательское 

дело». После его окончания 

встал вопрос о высшем 

http://zanoza-news.com/?p=112115 

 

Заноза 
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http://ukrbasket.net/news/sblu-taskombank-rozklad-matchiv-divizionu-kivska-rus
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образовании, которое решил 

получать в Польше. \\\ Мне очень 

разрекламировала университеты 

Польши подруга я и купился, 

подумав, как круто получил 

европейское образование. В 

общем-то не было никакого 

особо развития, а я такой 

человек, который постоянно в 

нем нуждается. Все, о чем я знал, 

мне рассказывали по второму 

кругу. \\\  Сейчас я думаю над 

получением высшего 

образования тут (в Украине) и 

работаю журналистом на одном 

из сайтов, потому что брать 

деньги у родителей не привык. 

04.04.2018 Еще один запорожский колледж 

устал молчать о беспределе 

https://www.ipnews.in.ua/news/zp/147022-eshche-odin-

zaporozhskij-kolledzh-ustal-molchat-o-bespredele 

IP News 

  http://newsclub.zp.ua/ru/newszp/ecshe-odin-zaporozhskij-

kolledzh-ustal-molchat-o-bespredele/ 

Запорожский 

Клуб новостей 

 

 ЗНУ создает спецкомиссию, 

которая проверит ситуацию в 

Торговом колледже 

http://www.panoptikon.org/articles/103632-znu-sozdaet-

speckomissiju-kotoraja-proverit-situaciju-v.html 

Panoptikon 

05.04.2018 Лишь каждый десятый 

запорожский абитуриент сможет 

учиться за казенный счет 

http://z-

city.com.ua/%D0%BB%D0%B8%D1%88%D1%8C-

%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D1%8B%D0%

B9-

z-city 
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http://z-city.com.ua/%D0%BB%D0%B8%D1%88%D1%8C-%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D1%8B%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%82-05.04.2018


%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D1%8

B%D0%B9-

%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%

BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-

%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%82-05.04.2018 

 

ТБ 

03.04.2018 Запорізька “Орбіта-ЗНУ” 

стартувала у фінальному етапі 

української волейбольної 

Суперліги 

https://tv5.zp.ua/news/zaporizka-orbita-znu-startuvala-u-

finalnomu-etapi-ukra%D1%97nsko%D1%97-

volejbolno%D1%97-superligi/ 

 

ТВ-5 

ПРЕСА 

31.03.2018 

 

 

 

«Запорізька Січ» - № 061 (6512)  

– с. 4 

«Наш Антон приміряв срібло» (про перемогу студента 2 курсу ЕПК ЗНУ 

Антона  Ліпового у чемпіонаті України з паратхеквондо) 

05.04.2018 

 

 

 

 

 

 

«Запорізька Січ» 

№ 062-065 (6513-6516) – с.5 

Інформація про виступ М.Фролова щодо обов’язків народних депутатів на 

засіданні регіональної платформи «Реформування адміністративно-

територіального устрою країни в аспекті децентралізації» 

 

 

 

«Запорізька Січ» 

№ 062-065 (6513-6516) – с.5 

 

«Осечка в Луцке» (про гру «Орбіти» з «Галичанкою») 

 

 

http://z-city.com.ua/%D0%BB%D0%B8%D1%88%D1%8C-%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D1%8B%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%82-05.04.2018
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«Горожанін-інформ» № 12 (460) 

– с.9 

 

 

Привітання М. Фролова з Пасхою 

 

 

«Запорізька правда» № 12 

(23799) – с. 

 

 «Орбіта складає зброю» (про гру з «Хіміком» та «Волинню») 

 

 

 

«Верже» №13 (1283) – с. 2 

 

 

«В Запорожье состоялся Чемпионат Украины по рукопашному бою» (про 

проведення на базі СОК ЗНУ Чемпіонату України з рукопашного бою 

«Спас») 

МОНІТОРИНГ ЗМІ  

13-20.04.2018  

Інтернет   

 СТУДЕНТ ЗНУ ЗДОБУВ 

“СРІБЛО” НА 

МІЖНАРОДНОМУ ТУРНІРІ З 

ТХЕКВОНДО 

https://mon.gov.ua/ua/news/student-znu-zdobuv-sriblo-na-

mizhnarodnomu-turniri-z-thekvondo 

 

МОН 

 Студент ЗНУ – переможець двох 

Міжнародних турнірів з 

тхеквондо 

http://osvita.zoda.gov.ua/%D1%81%D1%82%D1%83%D

0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82-

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

%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%

BE%D0%B6%D0%B5%D1%86%D1%8C-

%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%85-

%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%

80%D0%BE/ 

ДОН ЗОДА 

13.04.2018 Волейбол. “Химик” получил 

золотые медали чемпионата 

https://prosportua.com/volejbol-ternopol-ustupil-

zaporozhyu-ostalsya-s-bronzoj-chempionata-ukrainy/ 

prosportua 

https://mon.gov.ua/ua/news/student-znu-zdobuv-sriblo-na-mizhnarodnomu-turniri-z-thekvondo
https://mon.gov.ua/ua/news/student-znu-zdobuv-sriblo-na-mizhnarodnomu-turniri-z-thekvondo
http://osvita.zoda.gov.ua/%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%B7%D0%BD%D1%83-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%86%D1%8C-%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%85-%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE/
http://osvita.zoda.gov.ua/%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%B7%D0%BD%D1%83-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%86%D1%8C-%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%85-%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE/
http://osvita.zoda.gov.ua/%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%B7%D0%BD%D1%83-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%86%D1%8C-%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%85-%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE/
http://osvita.zoda.gov.ua/%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%B7%D0%BD%D1%83-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%86%D1%8C-%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%85-%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE/
http://osvita.zoda.gov.ua/%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%B7%D0%BD%D1%83-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%86%D1%8C-%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%85-%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE/
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Украины 

 Завершился финальный тур 

женской Суперлиги 

http://sport.ua/news/379042 

 

sport.ua 

 Запорожские ректоры: от самого 

состоятельного до самого 

бедного 

http://zabor.zp.ua/www/content/zaporozhskie-rektory-ot-

samogo-sostoyatelnogo-do-samogo-bednogo 

 

Забор 

14.04.2018 В Запорожье ученый защитил 

диссертацию на пикантную тему 

http://iz.com.ua/life/v-zaporozhe-uchenyiy-zaschitil-

disseratatsiyu-na-pikantnuyu-temu.html 

 

Индустриальное 

Запорожье 

16.04.2018 Сотни запорожцев останутся без 

горячей воды 

http://gazeta.zp.ua/news/sotni-zaporozhtsev-ostanutsja-

bez-gorjachej-vody-adresa 

Gazeta.zp.ua 

17.04.2018 В одном из запорожских 

университетов едва не 

пострадали студенты 

http://vmestezp.org/obshhestvo/88694/v-odnom-iz-

zaporozhskikh-universitetov 

 

Вместе 

 Береги голову: в ЗНУ на 

студентов осыпается потолок 

https://zp.vgorode.ua/news/sobytyia/361125-berehy-

holovu-v-znu-na-studentov-padauit-kusky-potolka 

В городе 

 

 ЗАПОРІЖЦІВ ЗАПРОШУЮТЬ 

ДОЛУЧИТИСЯ ДО 

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 

ПРАВОВОГО ДИКТАНТУ 

http://www.zoda.gov.ua/news/40409/zaporizhtsiv-

zaproshujut-doluchitisya-do-vseukrajinskogo-pravovogo-

diktantu.html 

 

ЗОДА 

 Во время пары в ЗНУ в кабинете 

под спортзалом обвалилась 

штукатурка 

https://www.061.ua/news/2014279 

 

061 

 На студентов ЗНУ во время 

зачета обвалилась штукатурка 

http://ria-

m.tv/news/114264/na_studentov_znu_vo_vremya_zacheta

_obvalilas_shtukaturka_(foto).html 

 

ria-m.tv 

 На студентов ЗНУ во время 

зачета обвалилась штукатурка 

http://zanoza-news.com/?p=113451 

 

Заноза 

http://sport.ua/news/379042
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http://ria-m.tv/news/114264/na_studentov_znu_vo_vremya_zacheta_obvalilas_shtukaturka_(foto).html
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 На головы студентов ЗНУ 

посыпались камни с потолка 

http://gazeta.zp.ua/news/na-golovy-studentov-znu-

posypalis-kamni-s-potolka-foto 

Gazeta.zp.ua 

 В запорожском университете на 

студентов во время зачета 

обвалилась штукатурка 

http://reporter-ua.com/2018/04/17/330542_v-

zaporozhskom-universitete-na-studentov-vo-vremya-

zacheta-obvalilas-shtukaturka 

Репортер 

19.04.2018 Студентам рассказали про 

декомунизацию 

http://news.mspravka.info/187480/ 

 

Наш Город 

 Студенти Мелітопольського 

промислово-економічного 

коледжу – переможці молодіжної 

волейбольної ліги 

http://zasport.zp.ua/2018/04/19/studenti-melitopolskogo-

promislovo-ekonomichnogo-koledzhu-peremozhtsi-

molodizhnoyi-volejbolnoyi-ligi/ 

ЗА!спорт 

ТБ 

17.04.2018 У Запоріжжі відбувся другий тур 

міської економічної гри 

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

https://tv5.zp.ua/news/u-zaporizhzhi-vidbuvsya-drugij-tur-

miskoyi-ekonomichnoyi-gri/ 

Канал Z 

ТВ-5 

 У Запорізькому Національному 

Університеті відбувся день 

корейської культури 

http://alextv.zp.ua/index.php?newsid=122633 

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

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

Алекс 

Канал Z 

Запоріжжя 

18.04.2018 ЗАПОРІЗЬКІ ШКОЛЯРІ 

ЗМАГАЛИСЯ У МІСЬКОМУ 

КОНКУРСІ З ФІЗИКИ 

http://alextv.zp.ua/index.php?newsid=122633 

https://ztv.zp.ua/zaporizki-shkolyari-zmagalisya-u-

miskomu-konkursi-z-fiziki/ 

Алекс 

Канал Z 

19.04.2018 Запорізький волейбольний клуб 

«Орбіта-ЗНУ» завершив 

змагальний сезон в українській 

Суперлізі 

https://tv5.zp.ua/news/zaporizkij-volejbolnij-klub-orbita-

znu-zavershiv-zmagalnij-sezon-v-ukrayinskij-superlizi/ 

ТВ-5 
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ПРЕСА 

10.04. 2018 «Освіта України» – № 14 (1561) – 

с. 3 

 

«Регіональна нарада» (відбулася на базі ЗНУ. За участі директора 

департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування МОН 

Андрія Шевцова та представників вищої освіти були обговорені питання 

реформування галузі) 

14.04.2018 «Запорозька Січ» – №071 – 

(6522) – с. 5  

«А вот ”Орбита” осталась без медалей» (про рокіровку місць, яку внесла у 

перебіг Суперліги «Орбіта - ЗНУ» 

19.04.2018 «Запорозька Січ» – №072-075 

(6523-6526) – с. 5  

 

 

 

«Немецкие компании ищут бізнес-партнеров в Запорожье» (представники 

Українсько-німецької коопераційної біржі, які перебували у Запоріжжі із 

робочим візитом у рамках співробітництва з ЗТПП, відвідали ЗНУ та 

ЗНТУ. Йшлося про можливості співпраці у галузі технічної освіти) 

  «Запорозька Січ» – №072-075 

(6523-6526) – с. 29 

Рубрика «Волейбол»: «”Орбіта” громко хлопнула дверью» (про те, як 

запоріжанки змінили розстановку місць у Суперлізі, але залишилися 

четвертими) 

 «Верже» – №15 (1285) – с. 5 «Как же низко упало качество мировой политики!» (про проблеми 

політики двох наддержав і залежність від них усього світу розмірковує 

політолог ЗНУ Тетяна Ніколаєва)  



 «Верже» – №15 (1285) – с. 22 «Запорожская «Орбита» - лиш четвертая в этом розыгрыше Суперлиги» 

(«Орбіта» поступилася лідеру Суперліги «Хіміку» у черговій зустрічі, 

проте виборола перемогу над «Тернополем», таким чином увійшла у 

число команд другого туру Суперліги) 

 «МИГ» – №16 (7169) – с. 11 «Финиширует весення серия игр» (7 квітня відбулася третя гра цієї серії 

запорізького інтелектуального клубу «Що? Де? Коли?». У ній взяли 

участь інтелектуали ЗНУ – команда «Запорізька ліга сміху», зокрема 

Антон Назаренко, Олексій Савицький, капітан Ігор Литвиненко та ін. 

Антон Назаренко визнаний кращим гравцем вечора і призером 

«Шоколадної сови») 

 «МИГ» – №16 (7169) – с. 35 «Замкнули квартет» (про четверту позицію «Орбіти» у фінальному турі 

чемпіонату України з волейболу) 

 «Ведомости образования» - 2018 

– с. 16 

статті: «Запорізький національний університет» 

«Випускників 9-11 класів запрошуємо на навчання до коледжів ЗНУ» 

(інформаційно рекламні матеріали) 

 

 

 

 

 



МОНІТОРИНГ ЗМІ  

20-27.04.2018  

Інтернет   

20.04.2018 Пробне ЗНО з іноземних мов для 

вступників до магістратури 

провели у ЗНУ 

http://pedpresa.ua/191827-probne-zno-z-inozemnyh-mov-

dlya-vstupnykiv-do-magistratury-provely-u-znu.html 

Педагогічна 

преса 

 У Запорізькому національному 

університеті провели пробне 

ЗНО з іноземних мов для 

вступників до магістратури 

http://osvita.zoda.gov.ua/ 

 

ДОН ЗОДА 

 У ЗНУ ПРОВЕЛИ ПРОБНЕ 

ТЕСТУВАННЯ З ІНОЗЕМНИХ 

МОВ ДЛЯ СТУДЕНТІВ, ЯКІ 

ВСТУПАТИМУТЬ В 

МАГІСТРАТУРУ 

https://mon.gov.ua/ua/news/u-znu-proveli-probne-

testuvannya-z-inozemnih-mov-dlya-studentiv-yaki-

vstupatimut-v-magistraturu 

 

МОН 

 НА ФІНАЛІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ 

СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З 

БІОЛОГІЇ СТУДЕНТИ 

ДОСЛІДЖУВАЛИ ФЛОРУ ТА 

ФАУНУ ЗАПОРІЖЖЯ 

https://mon.gov.ua/ua/news/na-finali-vseukrayinskoyi-

studentskoyi-olimpiadi-z-biologiyi-studenti-doslidzhuvali-

floru-ta-faunu-zaporizhzhya 

 

МОН 

26.04.2018 В запорожской школе-интернате 

«Світанок» прошла 

благотворительная ярмарка 

http://actual.today/v-zaporozhskoj-shkole-internate-

svitanok-proshla-blagotvoritelnaja-jarmarka/ 

 

Actual Today 

 У ЗНУ вивчали методики 

Монтесорі, Вальдоріфську, Step 

by Step в естонському контексті 

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

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

%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%

BB%D0%B8-

%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%

B8%D0%BA%D0%B8-

ДОН ЗОДА 
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http://osvita.zoda.gov.ua/%D1%83-%D0%B7%D0%BD%D1%83-%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%96-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C/
http://osvita.zoda.gov.ua/%D1%83-%D0%B7%D0%BD%D1%83-%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%96-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C/


%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%

81%D0%BE%D1%80%D1%96-

%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C/ 

 Запорожские педагоги 

перенимают эстонскую систему 

образования 

http://reporter-ua.com/2018/04/26/330965_zaporozhskie-

pedagogi-perenimayut-estonskuyu-sistemu-obrazovaniya 

 

Репортер 

27.04.2018 В Запорожье появится «Центр 

спортивного права» 

http://www.panoptikon.org/articles/104377-v-zaporozhe-

pojavitsja-centr-sportivnogo-prava.html 

Паноптикон 

ТБ 

23.04.2018 БК “ЗНУ” ЗАЛИШАЄ 

СТУДЕНТСЬКУ ЛІГУ 

УКРАЇНИ 

https://ztv.zp.ua/bk-znu-zalishaye-studentsku-ligu-

ukrayini/ 

Канал Z 

26.04.2018 Всеукраїнський правовий 

диктант вражає своєю 

масштабністю 

http://alextv.zp.ua/news/zaporozhe/122967-

vseukrayinskij-pravovij-diktant-vrazhaye-svoyeyu-

masshtabnistyu.html 

 

Алекс 

Запоріжжя 

Канал Z 

ПРЕСА 

http://osvita.zoda.gov.ua/%D1%83-%D0%B7%D0%BD%D1%83-%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%96-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C/
http://osvita.zoda.gov.ua/%D1%83-%D0%B7%D0%BD%D1%83-%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%96-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C/
http://osvita.zoda.gov.ua/%D1%83-%D0%B7%D0%BD%D1%83-%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%96-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C/
http://reporter-ua.com/2018/04/26/330965_zaporozhskie-pedagogi-perenimayut-estonskuyu-sistemu-obrazovaniya
http://reporter-ua.com/2018/04/26/330965_zaporozhskie-pedagogi-perenimayut-estonskuyu-sistemu-obrazovaniya
http://www.panoptikon.org/articles/104377-v-zaporozhe-pojavitsja-centr-sportivnogo-prava.html
http://www.panoptikon.org/articles/104377-v-zaporozhe-pojavitsja-centr-sportivnogo-prava.html
https://ztv.zp.ua/bk-znu-zalishaye-studentsku-ligu-ukrayini/
https://ztv.zp.ua/bk-znu-zalishaye-studentsku-ligu-ukrayini/
http://alextv.zp.ua/news/zaporozhe/122967-vseukrayinskij-pravovij-diktant-vrazhaye-svoyeyu-masshtabnistyu.html
http://alextv.zp.ua/news/zaporozhe/122967-vseukrayinskij-pravovij-diktant-vrazhaye-svoyeyu-masshtabnistyu.html
http://alextv.zp.ua/news/zaporozhe/122967-vseukrayinskij-pravovij-diktant-vrazhaye-svoyeyu-masshtabnistyu.html


 

 

 

 

 

 

 

26.04.2018 Верже – №16 (1286). – с. 5 «Главный принцип политики – не навреди!» (про політичні події цього 

тижня розмірковує політолог ЗНУ Тетяна Ніколаєва)  

 МИГ - №17 (7170) – с. 7 «Запорожские еврейские чтения - 2018» (про проведення на базі 

історичного факультету ЗНУ 27-ої науково-практичної конференції з теми 

історичної пам'яті та голокосту) 

 Правда.zp – №15 (23802) – с. 3 «Торгово-промислова палата регіону сприяє запорізько-німецькій 

співпраці» (для участі в Українсько-німецькій коопераційній біржі 

завітали представники землі Саксонія-Ангальт, керівництво ТПП 

Магдебурга. Відбулися також зустрічі в ЗНУ та ЗНТУ – з питань технічної 

освіти)  

 Правда.zp – №15 (23802) – с. 3 «Молодим журналістам розкрили секрети газетної справи» (під час 

зустрічі у редакції газети із першокурсниками факультету журналістики 

редактор видання Наталія Зворигіна ділилася досвідом і розповідала про 

організацію роботи видання)  

  

 

 

 

 

 

Запорозька Січ – №077-080 

(6528-6531) – с. 29 

Волейбол «Запоріжанки кращі в турнірі ”Наталка - Полтавка”» (про 

перемогу наймолодших гравців команди ДЮСШ «Орбіта» у полтавському 

турнірі серед жіночих команд 2002-2007 рр)    



МОНІТОРИНГ ЗМІ  

27.04-05.05.2018  

Інтернет   

02.05.2018 «На первых ролях в городской и 

областной власти должны быть 

наши запорожские кадры». 

Народный депутат Николай 

Фролов — о действующей и 

прошлой городской власти 

Запорожья и выборах-2015 

http://actual.today/na-pervyh-roljah-v-gorodskoj-i-

oblastnoj-vlasti-dolzhny-byt-nashi-zaporozhskie-kadry-

nikolaj-frolov-o-dejstvujushhej-i-proshloj-gorodskoj-

vlasti-zaporozhja-i-vyborah-2015/ 

 

Актуально 

 

03.05.2018 Через тернии в США: 

запорожские студентки 

поделились опытом получения 

визы по программе Work&Travel 

http://akzent.zp.ua/cherez-ternii-v-ssha-zaporozhskie-

studentki-podelilis-opytom-polucheniya-vizy-po-

programme-work-travel/ 

 

Акцент 

04.05.2018 «Управлять фракцией БПП по 

телефону или через мессенджеры 

невозможно». Народный депутат 

Украины Николай Фролов — о 

«сетке» Партии регионов, 

перспективах «евробляхеров» и 

внутренней кухне 

«президентской» фракции 

http://actual.today/upravljat-frakciej-bpp-po-telefonu-ili-

cherez-messendzhery-nevozmozhno-narodnyj-deputat-

ukrainy-nikolaj-frolov-o-setke-partii-regionov-

perspektivah-evrobljaherov-i-vnutrennej-kuhne-

prezidentskoj-fra/ 

 

Акцент 

    

ТБ 

 

05.05.2018 У Запоріжжя приїжджає 

мандрівний фестиваль 

"ІСТОРІЯ.UA" 

https://espreso.tv/news/2018/05/04/u_zaporizhzhya_pryyi

zhdzhaye_mandrivnyy_festyval_quotistoriyauaquot 

 

Еспресо ТБ 

 

http://actual.today/na-pervyh-roljah-v-gorodskoj-i-oblastnoj-vlasti-dolzhny-byt-nashi-zaporozhskie-kadry-nikolaj-frolov-o-dejstvujushhej-i-proshloj-gorodskoj-vlasti-zaporozhja-i-vyborah-2015/
http://actual.today/na-pervyh-roljah-v-gorodskoj-i-oblastnoj-vlasti-dolzhny-byt-nashi-zaporozhskie-kadry-nikolaj-frolov-o-dejstvujushhej-i-proshloj-gorodskoj-vlasti-zaporozhja-i-vyborah-2015/
http://actual.today/na-pervyh-roljah-v-gorodskoj-i-oblastnoj-vlasti-dolzhny-byt-nashi-zaporozhskie-kadry-nikolaj-frolov-o-dejstvujushhej-i-proshloj-gorodskoj-vlasti-zaporozhja-i-vyborah-2015/
http://actual.today/na-pervyh-roljah-v-gorodskoj-i-oblastnoj-vlasti-dolzhny-byt-nashi-zaporozhskie-kadry-nikolaj-frolov-o-dejstvujushhej-i-proshloj-gorodskoj-vlasti-zaporozhja-i-vyborah-2015/
http://akzent.zp.ua/cherez-ternii-v-ssha-zaporozhskie-studentki-podelilis-opytom-polucheniya-vizy-po-programme-work-travel/
http://akzent.zp.ua/cherez-ternii-v-ssha-zaporozhskie-studentki-podelilis-opytom-polucheniya-vizy-po-programme-work-travel/
http://akzent.zp.ua/cherez-ternii-v-ssha-zaporozhskie-studentki-podelilis-opytom-polucheniya-vizy-po-programme-work-travel/
http://actual.today/upravljat-frakciej-bpp-po-telefonu-ili-cherez-messendzhery-nevozmozhno-narodnyj-deputat-ukrainy-nikolaj-frolov-o-setke-partii-regionov-perspektivah-evrobljaherov-i-vnutrennej-kuhne-prezidentskoj-fra/
http://actual.today/upravljat-frakciej-bpp-po-telefonu-ili-cherez-messendzhery-nevozmozhno-narodnyj-deputat-ukrainy-nikolaj-frolov-o-setke-partii-regionov-perspektivah-evrobljaherov-i-vnutrennej-kuhne-prezidentskoj-fra/
http://actual.today/upravljat-frakciej-bpp-po-telefonu-ili-cherez-messendzhery-nevozmozhno-narodnyj-deputat-ukrainy-nikolaj-frolov-o-setke-partii-regionov-perspektivah-evrobljaherov-i-vnutrennej-kuhne-prezidentskoj-fra/
http://actual.today/upravljat-frakciej-bpp-po-telefonu-ili-cherez-messendzhery-nevozmozhno-narodnyj-deputat-ukrainy-nikolaj-frolov-o-setke-partii-regionov-perspektivah-evrobljaherov-i-vnutrennej-kuhne-prezidentskoj-fra/
http://actual.today/upravljat-frakciej-bpp-po-telefonu-ili-cherez-messendzhery-nevozmozhno-narodnyj-deputat-ukrainy-nikolaj-frolov-o-setke-partii-regionov-perspektivah-evrobljaherov-i-vnutrennej-kuhne-prezidentskoj-fra/
https://espreso.tv/news/2018/05/04/u_zaporizhzhya_pryyizhdzhaye_mandrivnyy_festyval_quotistoriyauaquot
https://espreso.tv/news/2018/05/04/u_zaporizhzhya_pryyizhdzhaye_mandrivnyy_festyval_quotistoriyauaquot


ПРЕСА 

04.2018 «Cучасна освіта» – №4 (137) – 

с. 20 

Рекламний блок для абітурієнтів: набір на факультети ЗНУ та у коледжі 

(ЕПК, ТК) 

03.04.2018 «Правда.zp» – №16 (23803) – с. 

13 

Блок: привітання із Днем Перемоги запоріжанам від народного депутата 

України Миколи Фролова 

 «Правда.zp» – №16 (23803) – с. 

22 

«Стрітболісти визначили кращих серед студентів коледжів» (у рамках 

першості з баскетболу серед студентів коледжів Запоріжжя 2 місце посіли 

представники ЕПК ЗНУ) 

 «Правда.zp» – №16 (23803) – с. 

22 

Дзюдо: «Виступили достойно» (на чемпіонаті Європи з дзюдо у Тель-

Авіві випускниця ЗНУ Марина Черняк здобула бронзу) 

 «Верже» – № 17 (1287) – с. 5 «Призрак бродит в Украине, призрак новых виборов» (міркування 

політолога ЗНУ Тетяни Ніколаєвої про чергову передвиборчу гонку)  

 «МИГ» – №18 (7171) – с. 33 Рубрика «Дзюдо» (про бронзову призерку чемпіонату Європи з дзюдо – 

випускницю ЗНУ Марину Черняк) 

 

 

 


