
МОНІТОРИНГ ЗМІ 
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Інтернет 
03.07.2018 Українські волейбольні клуби 

дізналися суперників в 
єврокубках сезону-18/19 

https://zik.ua/news/2018/07/03/ukrainski_voleyboln
i_kluby_diznalysya_supernykiv_v_ievrokubkah_sezonu18
19_1358145

ZIK

06.07.2018 Запорожский шут и 
матерщинник получил 
государственное звание
В 2012 году тот же Авдеенко 
издает следующую свою книгу 
под привычно бредовым 
названием “Україна – Русь 
арійська”. В ней автор на 
основании собственной буйной 
фантазии приходит к выводу, что 
западная цивилизация 
зародилась на берегах Днепра. 
Презентовать эту откровенную 
историческую ересь вызвались 
доктор исторических наук, 
профессор ЗНУ Геннадий 
Васильчук и председатель 
научного общества студентов и 
аспирантов запорожского 
университета Светлана 
Доброскок.

https://subbota.ua/subbota-
pljus/28396/zaporozhskij-shut-i-matershhinnik-poluchil-
gosudarstvennoe-zvanie

Суббота+
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ПРЕСА

18.06.2018 «Освіта України» – №24 (1569) – 
с. 3

«Срібло і бронза за стокліткові шашки» (про перемогу студентки ФІФ 
Ганни Дмитренко у чемпіонаті світу зі 100-кліткових шашок у м. Бергамо 
(Італія)) 

27.06.2018 «Панорама.ИЗ» - № 26 (18860) – 
с. 11

«Молодежь зажгла!» (про День молоді для запоріжців; згадується 
головний організатор інста-квесту Антон Назаренко)

28.06.2018 «Верже» – № 25 (1295) – с. 3 «В Запорожье могут объединить два университета» (Вчені ради ЗНУ та 
ЗДІА проголосували за об’єднання вишів)

«Верже» – № 25 (1295) – с. 5 «Конституция государства должна быть такой, чтобы не нарушать 
Конституцию гражданина» (політолог ЗНУ Тетяна Ніколаєва розмірковує 
про співвідношення Конституційних норм і нового закону про шкільну 
освіту)

«Верже» – № 25 (1295) – с. 22 «Запорожские спортсмены получили от Президента стипендии» (у числі 
стипендіатів – випускниця ЗНУ, паралімпійська чемпіонка світу 2017 року 
з легкої атлетики Марія Помазан)



«Горожанин Информ» – № 22 
(470) – с. 9

Блок: привітання містян із Днем Конституції України від нардепа України 
Миколи Фролова

«Правда.ZP» – № 24 (238101) – с.
14

«Теніс» (на чотиризірковому етапі Світового туру у Чехії Україну 
представляла пара Валентина Давидова (випускниця ЗНУ) та Євгенія 
Щипкова)

5.07.2018 «Панорама.ИЗ» - № 27 (18861) – 
с. 11

«Именные стипендии от «Запорожстали» значительно выросли (400 
студентам запорізьких вишів, у числі яких і ЗНУ, призначені іменні 
стипендії від заводу у підвищеному розмірі – 2100 грн, а також право 
першочергового влаштування на роботу)

«Верже» – № 25 (1295) – с. 22 «Власть держится на лжи, а народ – на хорошей памяти» (про політичну 
ситуацію в країні розмірковує політолог ЗНУ Тетянва Ніколаєва)

«Запорозька Січ» – №124-127 
(6575-6578) – с. 5

«Стипендии студентам выросли втрое» (про стипендіальні мотивації для 
студентів вишів, у тому числі ЗНУ, від МК «Запоріжсталь») 

«Запорозька Січ» – №124-127 
(6575-6578) – с. 17

«Під джазом та дощем» (на День річниці Конституції України на Алеї 
Трудової Слави організували історичний екскурс: у числі доповідачів – 
історик ЗНУ Федір Турченко)

06-13.07.2018



Інтернет 
06.07.2018 СТУДЕНТИ ЗНУ ВИБОРОЛИ 4 

“ЗОЛОТА” ЧЕМПІОНАТУ 
УКРАЇНИ З ВАЖКОЇ 
АТЛЕТИКИ

https://mon.gov.ua/ua/news/studenti-znu-viboroli-
4-zolota-chempionatu-ukrayini-z-vazhkoyi-atletiki

МОН

Студенти ЗНУ стали третіми на 
чемпіонаті України з важкої 
атлетики серед ВИШів

http://zasport.zp.ua/2018/07/06/studenti-znu-stali-
tretimi-na-chempionati-ukrayini-z-vazhkoyi-atletiki-
sered-vishiv/

ЗА!спорт 

Важкоатлети ЗНУ вибороли 
чотири золоті медалі на 
Чемпіонаті України

http://osvita.zoda.gov.ua/
%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BA%D0%BE
%D0%B0%D1%82%D0%BB
%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%BD
%D1%83-%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE
%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8-
%D1%87%D0%BE
%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8-
%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE/

ДОН ЗОДА

09.07.2018 Четверо атлетов ЗНУ завоевали 
"золото" на студенческом 
Чемпионате Украины

http://mig.com.ua/zaporozhskie/item/40329-
chetvero-atletov-znu-zavoevali-zoloto-na-
studencheskom-chempionate-ukrainy

МИГ

Четверо запорожцев стали 
победителями на Чемпионате 
Украины по тяжелой атлетике.

https://reporter-
ua.com/2018/07/09/334512_chetvero-zaporozhcev-stali-
pobeditelyami-v-chempionate-ukrainy-po-tyazheloy

Репортер

10.07.2018 Комбинат «Запорожсталь» 
реализовал ко Дню Днепра 
научные проекты запорожских 
изобретателей

http://mig.com.ua/zaporozhskie/item/40346-
kombinat-zaporozhstal-realizoval-ko-dnyu-dnepra-
nauchnye-proekty-zaporozhskikh-izobretatelej

МИГ
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НА ЧЕМПІОНАТІ ЄВРОПИ З 
ВЕСЛУВАННЯ НА 
БАЙДАРКАХ І КАНОЕ 
СТУДЕНТКА ЗНУ ВИБОРОЛА 
ПЕРШІСТЬ

https://mon.gov.ua/ua/news/na-chempionati-
yevropi-z-vesluvannya-na-bajdarkah-i-kanoe-studentka-
znu-viborola-pershist

МОН

Студентка ЗНУ триразова 
чемпіонка Європи з веслування

http://pedpresa.ua/193329-studentka-znu-
tryrazova-chempionka-yevropy-z-vesluvannya.html

Педагогічна 
преса

Запорожская чемпионка 
международного класса по 
гребле продолжает ставить 
рекорды

http://mig.com.ua/zaporozhskie/item/40372-
zaporozhskaya-chempionka-mezhdunarodnogo-klassa-
po-greble-prodolzhaet-stavit-rekordy

МИГ

11.07.2018 У ЗНУ привітали триразову 
чемпіонку Європи – 
веслувальницю Людмилу Бабак

http://osvita.zoda.gov.ua/%D1%83-
%D0%B7%D0%BD%D1%83-%D0%BF
%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%
B0%D0%BB%D0%B8-
%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%
B7%D0%BE%D0%B2%D1%83-
%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF
%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83-
%D1%94/

ДОН ЗОДА

13.07.2018 Запорожские вузы: дорого и 
печально

http://www.zp-inform.site/zaporozhskie-vuzy-
dorogo-i-pechalno/

zp-inform

ЗНУ вошел в рейтинг самых 
красивых университетов 
Украины

http://www.panoptikon.org/articles/106545-znu-
voshel-v-rejjting-samykh-krasivykh-universitetov-
ukrainy.html

Паноптикон
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ТБ

06.07.2018 ЗАПОРІЗЬКИМ 
ВИПУСКНИКАМ РОЗПОВІЛИ, 
ЯК ЗАРЕЄСТРУВАТИ 
ВЛАСНИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ 
КАБІНЕТ

https://ztv.zp.ua/zaporizkim-vipusknikam-
rozpovili-zareyestruvati-vlasniy-elektronniy-kabinet/

Канал «Z»

09.07.2018 Вступна кампанія (Іваненко) «Суспільне» 
РМ

12.07.2018 СТАРТ ПОДАЧІ ЗАЯВ ДО ВНЗ 
(Кривець, Іваненко).

https://www.facebook.com/SuspilneZP/videos/459
008091270606/

«Суспільне» 
ТБ

Як в Запоріжжі почалася вступна
кампанія 2018 (Іваненко).

http://alextv.zp.ua/index.php?newsid=124884# «Алекс»

Вступна  кампанія https://ztv.zp.ua/category/zp-news/ Канал «Z»

13.07.2018 Початок вступної кампанії 
(Паскевська). 

http://zp.nrcu.gov.ua/telekurier/ «Суспільне» 
ТБ

13-20.07.2018

Інтернет 
14.07.2018 Вступительная кампания-2018 в 

Запорожье: как работает система 
и кому стоит прийти в 
университет лично

https://www.061.ua/news/2096893 061
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16.07.2018 Запорожский мастер по гребле – 
снова среди призеров 
Чемпионата УКраины

http://mig.com.ua/zaporozhskie/item/40464-zaporozhskij-
master-po-greble-snova-sredi-prizerov-chempionata-
ukrainy

МИГ

Спортсмен  ЗНУ  Олександр
Надтока  –  серед  переможців
Чемпіонату  України  з
академічного веслування

http://osvita.zoda.gov.ua/%D1%81%D0%BF%D0%BE
%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BC
%D0%B5%D0%BD-%D0%B7%D0%BD%D1%83-
%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA
%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80-
%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%82%D0%BE
%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D1%80/

ДОН ЗОДА

Больше  всего  абитуриентов-
девятиклассников  подали  свои
документы в медколледж

http://www.mv.org.ua/news/180286-
bolshe_vsego_abiturientov-
devjatiklassnikov_podali_svoi_dokumenty_v_medkolledz
h.html

МВ

18.07.2018 Запорожский  спортсмен  стал
победителем  чемпионата
Украины  по  академической
гребле

https://reporter-ua.com/2018/07/18/334891_zaporozhskiy-
sportsmen-stal-pobeditelem-chempionata-ukrainy-po-
akademicheskoy

Репортер

19.07.2018 Люди  Мамай-гори:  Як  на
Запоріжжі  усім  світом  рятують
артефакти вісьмох тисячоліть

https://zp.depo.ua/ukr/zp/may-mamay-yak-na-
zaporizhzhi-usim-svitom-ryatuyut-artefakti-kilkoh-
tisyacholit-20180719808358

Депо

20.07.2018 Запорізька «Орбіта-ЗНУ» вийшла
з відпустки

http://zasport.zp.ua/2018/07/20/zaporizka-orbita-znu-
vijshla-z-vidpustki/

ЗА!спорт

Факультет  фізичного  виховання
ЗНУ  відзначить  півстолітній
ювілей

http://zasport.zp.ua/2018/07/20/fakultet-fizichnogo-
vihovannya-znu-vidznachit-pivstolitnij-yuvilej/

У  ЧОМУ  ВІДМІННІСТЬ https://mon.gov.ua/ua/news/u-chomu-vidminnist- МОН

https://mon.gov.ua/ua/news/u-chomu-vidminnist-blogerstva-vid-zhurnalistiki-u-znu-bezkoshtovno-provedut-litnyu-media-shkolu
http://zasport.zp.ua/2018/07/20/fakultet-fizichnogo-vihovannya-znu-vidznachit-pivstolitnij-yuvilej/
http://zasport.zp.ua/2018/07/20/fakultet-fizichnogo-vihovannya-znu-vidznachit-pivstolitnij-yuvilej/
http://zasport.zp.ua/2018/07/20/zaporizka-orbita-znu-vijshla-z-vidpustki/
http://zasport.zp.ua/2018/07/20/zaporizka-orbita-znu-vijshla-z-vidpustki/
https://zp.depo.ua/ukr/zp/may-mamay-yak-na-zaporizhzhi-usim-svitom-ryatuyut-artefakti-kilkoh-tisyacholit-20180719808358
https://zp.depo.ua/ukr/zp/may-mamay-yak-na-zaporizhzhi-usim-svitom-ryatuyut-artefakti-kilkoh-tisyacholit-20180719808358
https://zp.depo.ua/ukr/zp/may-mamay-yak-na-zaporizhzhi-usim-svitom-ryatuyut-artefakti-kilkoh-tisyacholit-20180719808358
https://reporter-ua.com/2018/07/18/334891_zaporozhskiy-sportsmen-stal-pobeditelem-chempionata-ukrainy-po-akademicheskoy
https://reporter-ua.com/2018/07/18/334891_zaporozhskiy-sportsmen-stal-pobeditelem-chempionata-ukrainy-po-akademicheskoy
https://reporter-ua.com/2018/07/18/334891_zaporozhskiy-sportsmen-stal-pobeditelem-chempionata-ukrainy-po-akademicheskoy
http://www.mv.org.ua/news/180286-bolshe_vsego_abiturientov-devjatiklassnikov_podali_svoi_dokumenty_v_medkolledzh.html
http://www.mv.org.ua/news/180286-bolshe_vsego_abiturientov-devjatiklassnikov_podali_svoi_dokumenty_v_medkolledzh.html
http://www.mv.org.ua/news/180286-bolshe_vsego_abiturientov-devjatiklassnikov_podali_svoi_dokumenty_v_medkolledzh.html
http://osvita.zoda.gov.ua/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D0%B7%D0%BD%D1%83-%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D1%80/
http://osvita.zoda.gov.ua/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D0%B7%D0%BD%D1%83-%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D1%80/
http://osvita.zoda.gov.ua/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D0%B7%D0%BD%D1%83-%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D1%80/
http://mig.com.ua/zaporozhskie/item/40464-zaporozhskij-master-po-greble-snova-sredi-prizerov-chempionata-ukrainy
http://mig.com.ua/zaporozhskie/item/40464-zaporozhskij-master-po-greble-snova-sredi-prizerov-chempionata-ukrainy
http://mig.com.ua/zaporozhskie/item/40464-zaporozhskij-master-po-greble-snova-sredi-prizerov-chempionata-ukrainy


БЛОГЕРСТВА  ВІД
ЖУРНАЛІСТИКИ:  У  ЗНУ
БЕЗКОШТОВНО  ПРОВЕДУТЬ
ЛІТНЮ МЕДІА-ШКОЛУ

blogerstva-vid-zhurnalistiki-u-znu-bezkoshtovno-
provedut-litnyu-media-shkolu

У  ЗНУ  безкоштовно  проведуть
Літню  школу  блогерів  та
журналістів

http://pedpresa.ua/193510-u-znu-bezkoshtovno-provedut-
litnyu-shkolu-blogeriv-ta-zhurnalistiv.html

Педагогічна 
преса

ТБ

14.07.2018 Запорізька  волейбольна  команда
«Орбіта-ЗНУ»  розпочала
підготовку до нового сезону

https://tv5.zp.ua/news/zaporizka-volejbolna-komanda-
orbita-znu-rozpochala-pidgotovku-do-novogo-sezonu/

ТВ-5

16.07.2018 У  Запоріжжі  розпочалась
вступна кампания-2018

http://alextv.zp.ua/index.php?newsid=124922 «Алекс»

ПРЕСА

12.07.2018 Верже – № 27 (1297) – с. 5 «Оказывается, можно обойтись и без БПП» (про політичну боротьбу у 
період передвиборної кампанії розмірковує політолог ЗНУ Тетяна 
Ніколаєіва)

Верже – № 27 (1297) – с. 22 «В Запорожье прошел Кубок Украины по плаванию» (6 липня в СК 
«Мотор Січ» відбувся ІІ етап Кубка України з плавання «Містер 
Баттерфляй». У числі організаторів і спонсорів турніру – випускник ЗНУ 

http://alextv.zp.ua/index.php?newsid=124922
https://tv5.zp.ua/news/zaporizka-volejbolna-komanda-orbita-znu-rozpochala-pidgotovku-do-novogo-sezonu/
https://tv5.zp.ua/news/zaporizka-volejbolna-komanda-orbita-znu-rozpochala-pidgotovku-do-novogo-sezonu/
http://pedpresa.ua/193510-u-znu-bezkoshtovno-provedut-litnyu-shkolu-blogeriv-ta-zhurnalistiv.html
http://pedpresa.ua/193510-u-znu-bezkoshtovno-provedut-litnyu-shkolu-blogeriv-ta-zhurnalistiv.html
https://mon.gov.ua/ua/news/u-chomu-vidminnist-blogerstva-vid-zhurnalistiki-u-znu-bezkoshtovno-provedut-litnyu-media-shkolu
https://mon.gov.ua/ua/news/u-chomu-vidminnist-blogerstva-vid-zhurnalistiki-u-znu-bezkoshtovno-provedut-litnyu-media-shkolu


Денис Силантьев) 

«Запорозька Січ» – №129-132 
(6580-6583) – с. 29

Плавання «Містер Баттерфляй» у Запоріжжі» (золото у студента ЗНУ 
Сергія Фролова, у числі організаторів – випускник ЗНУ – Денис 
Силантьєв)

«Запорозька Січ» – №129-132 
(6580-6583) – с. 29

Гребля «Бабак – триразова чемпіонка Європи» (про перемогу 
спортсменки ЗНУ на чемпіонаті Європи з марафону) 

«Запорозька Січ» – №129-132 
(6580-6583) – с. 29

Важка атлетика «Студенти ЗНУ треті» (про перемогу спортсменів вишу 
на чемпіонаті України – у загальнокомандному заліку. Зокрема, золото 
здобули випускники цього року ЕПК – Дмитро Вороновський, Тарас 
Гришин, Антон Сердюков – та студент факультету фізвиховання Кирило 
Пирогов)

«МИГ» – №28 (7181). – с. 33 «Гребля» (Людмила Бабак в Хорватії стала триразовою чемпіонкою 
Європи з марафону на каное)

«МИГ» – №28 (7181). –  с. 33 «Волейбол» («Орбіта ЗНУ» за результатами жеребкування Єврокубків в 
1/16 фіналу гратиме зі швейцарською командою «Вітеос Університет», з 
27 по 29 листопада)



«МИГ» – №28 (7181). –  с. 33 «Тяжелая атлетика» (третє місце командного заліку на чемпіонаті України
посіли студенти ЗНУ, серед них чотири золотомедалісти – Дмитро 
Вороновський, Тарас Гришин, Антон Сердюков та Кирило Пирогов)

«Правда.zp» – № 26 (23813). – с. 
14

«Запоріжці вдало виступили на домашньому Кубку України» (у числі 
золотих призерів на 400-метрівці батерфляем був студент ЗНУ Сергій 
Фролов. Серед організаторів – Денис Силантьев)

«Правда.zp» – № 26 (23813). – с. 
14

«Попов та Ємельянчик вибороли золото міжнародного турніру» (пара 
Сергій Попов (ЗНУ)/Владислав Ємельянчик здобули перемогу у турнірі з 
пляжного волейболу серії «Satellite» у м. Пореч, Хорватія). 

«Правда.zp» – № 26 (23813). – с. 
14

«Важка атлетика» (3 місце командного заліку на чемпіонаті України (м. 
Кам’янець-Подільський) з важкої атлетики серед студентів посіла 
команда ЗНУ, золото здобули випускники цього року ЕПК – Дмитро 
Вороновський, Тарас Гришин, Антон Сердюков – та студент факультету 
фізвиховання Кирило Пирогов)



«Правда.zp» – № 26 (23813). – с. 
14

«Байдарки та каное» (студентка ЗНУ Людмила Бабак стала триразовою 
чемпіонкою Європи з марафону, м. Меткович (Хорватія))

 19.07.2018 Верже – № 28 (1298) – с. 5 «Громкие саммиты и скромне перспекитивы» (про результати двох 
самітів – НАТО і «Україна – ЄС» – розмірковує політолог Тетяна 
Ніколаєва)

20-27.07.2018

Інтернет 
25.07.2918 Спустя полгода после открытия в

новом запорожском сквере 
засохла вся зелень: ее забыли 
поливать

https://www.061.ua/news/2106747

http://z-city.com.ua/%D0%BF%D0%BE
%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BB
%D0%B8-%D0%B8-
%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D0%BB
%D0%B8-%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D0%BF
%D0%BE%D1%80%D0%BE
%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-
%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D1%80-
25.07.2018

061
Z-city

Открытый  Кубок  Запорожской
области  по  киокушин  каратэ
(IKO)

https://www.kyokushinkarate.com.ua/news_ukraine/4348-
kubok-zaporozhskoy-oblasti-kyokushin-karate.html

Новости 
киокушин карате

26.07.2018 14 УКРАЇНСЬКИХ ПРОЕКТІВ З https://mon.gov.ua/ua/news/14-ukrayinskih-proektiv-z- МОН

https://mon.gov.ua/ua/news/14-ukrayinskih-proektiv-z-byudzhetom-u-500-tis-yevro-vigrali-v-konkursi-proektiv-zhana-mone-programi-yes-erazmus
https://www.kyokushinkarate.com.ua/news_ukraine/4348-kubok-zaporozhskoy-oblasti-kyokushin-karate.html
https://www.kyokushinkarate.com.ua/news_ukraine/4348-kubok-zaporozhskoy-oblasti-kyokushin-karate.html
http://z-city.com.ua/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D1%80-25.07.2018
http://z-city.com.ua/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D1%80-25.07.2018
http://z-city.com.ua/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D1%80-25.07.2018
https://www.061.ua/news/2106747


БЮДЖЕТОМ У 500 ТИС ЄВРО
ВИГРАЛИ  В  КОНКУРСІ
ПРОЕКТІВ  ЖАНА  МОНЕ
ПРОГРАМИ ЄС ЕРАЗМУС+

byudzhetom-u-500-tis-yevro-vigrali-v-konkursi-proektiv-
zhana-mone-programi-yes-erazmus

27.07.2018 ТОП-50  самых  популярных
ВУЗов  Украины  среди
абитуриентов

https://newsday.kh.ua/top-50-samyx-populyarnyx-vuzov-
ukrainy-sredi-abiturientov/

NewsDay

ТБ

26.07.2018 Літня школа в ЗНУ http://zp.nrcu.gov.ua/ «Суспільне»
Сьогодні  офіційно  пройшов
останній день Вступної кампанії-
2018

https://tv5.zp.ua/news/sogodni-ofitsijno-projshov-ostannij-
den-vstupnoyi-kampaniyi-2018/

ТВ-5

ПРЕСА

23.07.2018 «Освіта України» – № 28 (1572) 
– с. 3

«Багаторазова чемпіонка» (триразовою чемпіонкою Європи стала студентка
факультету фізвиховання ЗНУ Людмила Бабак – у марафоні на байдарках та
каноє в Хорватії) 

https://tv5.zp.ua/news/sogodni-ofitsijno-projshov-ostannij-den-vstupnoyi-kampaniyi-2018/
https://tv5.zp.ua/news/sogodni-ofitsijno-projshov-ostannij-den-vstupnoyi-kampaniyi-2018/
http://zp.nrcu.gov.ua/
https://newsday.kh.ua/top-50-samyx-populyarnyx-vuzov-ukrainy-sredi-abiturientov/
https://newsday.kh.ua/top-50-samyx-populyarnyx-vuzov-ukrainy-sredi-abiturientov/
https://mon.gov.ua/ua/news/14-ukrayinskih-proektiv-z-byudzhetom-u-500-tis-yevro-vigrali-v-konkursi-proektiv-zhana-mone-programi-yes-erazmus
https://mon.gov.ua/ua/news/14-ukrayinskih-proektiv-z-byudzhetom-u-500-tis-yevro-vigrali-v-konkursi-proektiv-zhana-mone-programi-yes-erazmus


26.07.2018 Верже – № 29 (1299) – с. 2 «В Запоріжжі провели тренінг для журналістів» (викладач НаУ «Острозька 
академія» Віталій Голубєв та перший секретар НСЖУ Ліна Кущ провели 
тренінг з тематики, пов’язанної із висвітленням АТО та життя внутрішньо 
переміщених осіб, 20 липня провели тренінг для представників запорізьких 
ЗМІ. Учасниками також були студенти факультету журналістики ЗНУ )

Верже – № 29 (1299) – с. 5 «Какую оценку заслужили наши депутаты» (критичний огляд політичного 
літа – від політолога ЗНУ Тетяни Ніколаєвої) 

Верже – № 29 (1299) – с. 22 «Факультет физического воспитания ЗНУ отметит юбилей» (анонс щодо 
святкування у вересні 50-ліття від дати заснування в університеті одного із 
старіших факультетів)

27.07-03.08.2018

Інтернет 
30.07.2018 ЗНУ вошел в ТОП-25 вузов 

страны по количеству заявлений 
от абитуриентов

http://www.panoptikon.org/articles/107033-znu-voshel-v-
top-25-vuzov-strany-po-kolichestvu-zajavlenijj-ot.html

Паноптікон

Педагоги  ЗНУ  стали  одними  из
победителей  престижного
конкурса

http://www.zp-inform.site/zaporozhcy-poluchat-chast-ot-
500-tysyach-evr/

zp-inform

КОМАНДА  ЗАПОРІЗЬКИХ http://www.zoda.gov.ua/news/41790/komanda-zaporizkih- ЗОДА

http://www.zoda.gov.ua/news/41790/komanda-zaporizkih-osvityan---peremozhtsi-konkursu-proektiv-jes.html
http://www.zp-inform.site/zaporozhcy-poluchat-chast-ot-500-tysyach-evr/
http://www.zp-inform.site/zaporozhcy-poluchat-chast-ot-500-tysyach-evr/
http://www.panoptikon.org/articles/107033-znu-voshel-v-top-25-vuzov-strany-po-kolichestvu-zajavlenijj-ot.html
http://www.panoptikon.org/articles/107033-znu-voshel-v-top-25-vuzov-strany-po-kolichestvu-zajavlenijj-ot.html


ОСВІТЯН  -  ПЕРЕМОЖЦІ
КОНКУРСУ ПРОЕКТІВ ЄС

osvityan---peremozhtsi-konkursu-proektiv-jes.html

ВИВЧЕННЯ  УНІКАЛЬНИХ
РОСЛИН  ТА  ДОСЛІДНИЦЬКА
РОБОТА: У ЗНУ РЕАЛІЗУЮТЬ
ПРОЕКТ,  ЯКИЙ  ДОПОМОЖЕ
МІСТЯНАМ  ДІЗНАТИСЯ  ПРО
ЕКЗОТИЧНІ  НАСАДЖЕННЯ
ВИШУ

https://mon.gov.ua/ua/news/vivchennya-unikalnih-roslin-
ta-doslidnicka-robota-u-znu-realizuyut-proekt-yakij-
dopomozhe-mistyanam-diznatisya-pro-ekzotichni-
nasadzhennya-vishu

МОН

31.07.2018 ЗАПОРІЗЬКІ  ВИШІ  УВІЙШЛИ
ДО  РЕЙТИНГУ
НАЙПОПУЛЯРНІШИХ  СЕРЕД
АБІТУРІЄНТІВ

http://www.zoda.gov.ua/news/41802/zaporizki-vishi-
uviyshli-do-reytingu-naypopulyarnishih-sered-
abiturijentiv.html

ЗОДА

Преподаватели  вуза  боролись  с
амброзией

http://www.mv.org.ua/news/181222-
prepodavateli_vuza_borolis_s_ambroziei_(foto).html

МВ

В  Запорожье  в  ряде  ВУЗов
катастрофически  уменьшилось
количество абитуриентов

http://1news.zp.ua/v-zaporozhe-v-ryade-vuzov-
katastroficheski-umenshilos-kolichestvo-abiturientov/

Первый 
Запорожский

У Мелітополі викладачі вишу 
вийшли на боротьбу з амброзією

https://zp.depo.ua/ukr/melitopol/u-melitopoli-vikladachi-
vishu-viyshli-na-borotbu-z-ambroziyeyu-foto-
20180731814649

Депо

Запорожский  ВУЗ  вошел  в
первую 30-ку самых популярных
среди абитуриентов

http://akzent.zp.ua/zaporozhskij-vuz-voshel-v-pervuyu-
30-ku-samyh-populyarnyh-sredi-abiturientov/

Акцент

В  Запорожской  области
катастрофически  маленький
показатель  поступающих
абитуриентов

http://zp.oblast.online/news/v-zaporozhskoj-oblasti-
katastroficheski-malenkij-pokazatel-postupayushhih-
abiturientov/

Область. Онлайн

01.08.2018 В  Запорожье  в  ряде  ВУЗов http://1news.zp.ua/v-zaporozhe-v-ryade-vuzov- Первый 
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катастрофически  уменьшилось
количество абитуриентов

katastroficheski-umenshilos-kolichestvo-abiturientov/ Запорожский

02.08.2018 Олимпий  ПОКАТОВ:  «МОТОР
СИЧ  системно  инвестирует  в
образовательные процессы»

http://pozitciya.com.ua/67726-olimpiy-pokatov-motor-
sich-sistemno-investiruet-v-obrazovatelnye-processy.html

Позиция

В  Запорожский  национальный
институт  подано  рекордное
количество заявок

http://oi.ua/2018/08/02/v-zaporozhskij-nacionalnyj-
institut-podano-rekordnoe-kolichestvo-zajavok/

НовостнОЙ

Мелитопольский  аграрный  вуз
занял  вторую  позицию  в
Запорожской  области  по
междунароному рейтингу

http://ria-
m.tv/news/123728/melitopolskiy_agrarnyiy_vuz_zanyal_
vtoruyu_pozitsiyu_v_zaporojskoy_oblasti_po_mejdunaro
nomu_reytingu.html

РИА 
МЕЛИТОПОЛЬ

03.08.2018 Почесне  звання  для
псевдонауковця  (Авдеєнко).  Хто
підставив президента? 

https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/29407235.html Радіо Свобода

В  Запорожье  в  ряде  ВУЗов
катастрофически  уменьшилось
количество абитуриентов

http://mig.com.ua/zaporozhskie/item/41130-v-zaporozhe-
v-ryade-vuzov-katastroficheski-umenshilos-kolichestvo-
abiturientov

МИГ

Олександр  Надтока  –  у  фіналі
чемпіонату  Європи  з
академічного веслування

http://zasport.zp.ua/2018/08/03/zaporizhets-oleksandr-
nadtoka-u-finali-chempionatu-yevropi/

ЗА!спорт

ТБ

31.07.2018 У Запоріжжі оголосили 
попередні результати вступної 
кампанії

https://tv5.zp.ua/news/u-zaporizhzhi-ogolosili-poperedni-
rezultati-vstupnoyi-kampaniyi/

ТВ-5

У  ЗАПОРІЖЖІ  ОБГОВОРИЛИ https://ztv.zp.ua/u-zaporizhzhi-obgovorili-pitannya- Канал Z
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ПИТАННЯ  ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ
ВИЩОЇ ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

populyarizatsiyi-vishhoyi-tehnichnoyi-osviti/

Три запорізьких ВНЗ у ТОП-100
найпопулярніших

http://alextv.zp.ua/news/zaporozhe/125335-tri-zaporizkix-
vnz-u-top-100-najpopulyarnishix.html

Алекс

02.08.2018 ЗНУ очолив рейтинг запорізьких
вишів

http://zp.nrcu.gov.ua/telekurier/ Суспільне
«Запоріжжя»

ПРЕСА

02.08.2018 «Панорама.ИЗ» – №31 (18865) –
с. 13

«Победители и их проекты» (у списку переможців проекту ПАО 
«Запоріжсталь» під назвою «Ми – це місто» під № 39 відзначено проект 
ЗНУ – «Знайомі незнайомці») 

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

