
МОНІТОРИНГ ЗМІ 
28.12.2017 - 12.01.2017

Інтернет 
28.12.2017 У ЗНУ вперше 

відбувся турнір з 
міні-футболу 
«Абітурієнт-
2018»

http://zasport.zp.ua/2017/12/28/u-znu-vpershe-vidbuvsya-
turnir-z-mini-futbolu-abituriyent-2018/

ЗА!спорт

10.01.2018 В запорожской 
галерее "ART L" 
футуристическая 
каллиграфия от 
Александра 
Зиновьева, 
студента ЗНУ

http://www.mig.com.ua/fotoreportazhi/item/34878-v-
zaporozhskoj-galeree-art-l-futuristicheskaya-kalligrafiya-
ot-aleksandra-zinoveva-foto-video

МИГ

Преса
4.01.2018 «Запорозька Січ» – №001-003 (6454-6456) – с. 5 Рубрика «Зі святом»: «Хай наші різдвяні 

бажання здійсняться» (розміщено 
привітання депутата Запорізької міської 
ради, проректора з наукової роботи 
Геннадія Васильчука)

«Запорозька Січ» – №001-003 (6454-6456) – с. 21 Тала Владимирова «Заблукала Зимка» 
(зимова казка для дітей – від запорізької 
письменниці, співробітниці ЗНУ)

«МИГ» – №1 (7154) – с. 33 «Итожим спортивный 2017-й» (в 
інтерв’ю із головою обласного 
відділення НОК України Володимиром 
Лобановим згадуються визначні 



досягнення випускниці ЗНУ Ольги 
Стражевої)

12.01.2018 «Верже» – №1-(1271) – с. 5 Рубрика «Особоемнение»: «Собака –
друг человека, но может стать и его 
опаснымврагом». Автор – заступник 
завідувачакафедри, кандидат 
філософських наук, професор Тетяна 
Ніколаєва.

«МИГ» – №2 (7155) – с. 33 Стаття «Известные украинцы, умершие 
в 2017 году». Серед інших йдеться про 
професора, д.філософ.наук В.І. 
Воловика.

12-19.01.2018
Інтернет 

15.01.2018 «Орбите» 
достался самый 
сложный 
соперник в 
полуфинале 
Кубка Украины

http://zasport.zp.ua/2018/01/15/orbite-dostalsya-samyj-
slozhnyj-sopernik-v-polufinale-kubka-ukrainy/

ЗА!спорт

16.01.18 Где в Запорожье 
можно провести 
международный 
день селфи в 
музеях?

https://www.ipnews.in.ua/news/zp/143176-gde-v-
zaporozhe-mozhno-otmetit-mezhdunarodnyj-den-selfi-v-
muzeyakh

IP News

ТБ



17.01.2018 В офісі 
Федерації 
волейболу 
України 
відбулася 
церемонія 
жеребкування 
ігор Кубка серед 
жіночих команд

http://alextv.zp.ua/index.php?newsid=120072 Алекс

18.01.2018 Новые правила 
поступления в 
вузы: что ждет 
абитуриентов в 
2018 году

https://tv5.zp.ua/news/novye-pravila-postupleniya-v-vuzy-
chto-zhdet-abiturientov-v-2018-godu/

ТВ-5

13.01.2018  Запорозь
ка Січ – 
№008 
(6461) – 
с.3

«Студети-філологи подарували свято дітям із «Сонечка» 

18.01.2018 «ИЗ» 
Панорам
а – №3 
(18837). 

Рубрика «Єралаш», стаття «Откроют портал в другой мир» (Студенти 
факультетту СПП у прем’єрі феєрії «Обручение»)



– с. 28

Верже – 
№2 
(1272) – 
с. 5

Тетяна Ніколаєва «Мост между народом и Властою держится на 
недоверии»

Верже – 
№2 
(1272) – 
с. 22

Рубрика «Спорт», ст. «За путевку в фінал Кубка поборемся с 
«Химиком» (Вища Ліга «Орбиту-ЗНУ»)

МИГ – 
№ 3 
(7156) – 
с.11 

Рубрика «Не пропустите» стаття «Футуристическая каллиграфия от 
Олександра Зиновьева» (студент ЗНУ)



МОНІТОРИНГ ЗМІ 

19-26.01.2018

Інтернет 
22.01.2018 «Орбита-ЗНУ» 

одержала две 
победы дома

http://zasport.zp.ua/2018/01/22/orbita-znu-oderzhala-dve-
pobedy-doma/

ЗА!спорт

«Орбита» взяла 
максимум очков 
у «Фаворита».

http://reporter-ua.com/2018/01/22/326242_orbita-vzyala-
maksimum-ochkov-u-favorita-foto

Репортер

ВОЛЕЙБОЛ: 
ЖРЕБИЙ ЧТО-
ТО НАМ 
«НАХИМИЧИЛ
»

http://sich.zp.ua/voleybol-zhrebiy-chto-to-nam-
nakhimichil/

Запорозька Січ

«Орбита-ЗНУ» 
на домашней 
площадке 
показала 
впечатляющий 
результат

http://golos.zp.ua/sport/130388/orbita-znu-na-domashnej-
ploshhadke-pokazala-vpechatljajushhij-rezultat

Голос Запорожья

24.01.2018 Запорожье 
принимает 

http://reporter-ua.com/2018/01/24/326388_zaporozhe-
prinimaet-mezhdunarodnyy-turnir-po-greko-rimskoy-

Репортер



Международный 
турнир по греко-
римской борьбе

borbe

В Запорожье 
проходит 
международный 
турнир по 
борьбе памяти 
Евгения Трухина

http://zasport.zp.ua/2018/01/24/v-zaporozhe-prohodit-
mezhdunarodnyj-turnir-po-borbe-pamyati-evgeniya-
truhina/

ЗА!спорт

У Запоріжжі 
стартував 
Міжнародний 
турнір з греко-
римської 
боротьби

https://zp.depo.ua/ukr/zp/u-zaporizhzhi-startuvav-
mizhnarodniy-turnir-z-greko-rimskoyi-borotbi-
20180124714712

Депо

"У мене є мрія": 
Екс-студент 
запорізького 
істфаку збирає 
гроші на 
бульдозер 
археологам

https://zp.depo.ua/ukr/zp/u-mene-ye-mriya-eks-student-
zaporizkogo-istfaku-zbiraye-groshi-na-buldozer-
arheologam-20180124714706

26.01.2018 Рейтинг ЗНУ за 
результатами 
вступної 
кампанії в 
Україні:

- найбільши
й бал ЗНО 

http://osvita.ua/vnz/rating/vstup-osvita/59065/ osvita.ua



на 
контракт - 
67;

- найбільши
й бал ЗНО 
на бюджет 
– 60;

- вступники 
зараховані 
на бюджет 
– 65;

- вступники 
зараховані 
на 
контракт – 
11.

Вебометрікс, 
ЗНУ- 3306 місце 
в світі (11-е в 
Україні)

http://www.webometrics.info/en/Europe/Ukraine%20 webometrics

ТБ

19.01.2018 Інтерв’ю Паскевської про умови 
ЗНО 

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

24.01.2018 У дев’ятому турі жіночого 
чемпіонату України з волейболу 
запорізька «Орбіта-ЗНУ» 

https://tv5.zp.ua/news/u-devyatomu-turi-zhinochogo-
chempionatu-ukra%D1%97ni-z-volejbolu-zaporizka-
orbita-znu-prijmala-ki%D1%97vskij-favorit/

ТВ-5



приймала київський «Фаворит»
У Запорізькому національному 
університеті стартував турнір з 
греко-римської боротьби

http://alextv.zp.ua/index.php?newsid=120293 «Алекс»

ПРЕСА

25.01.2018  Запо
розьк
а Січ 
– 
№01
4-017 
(6467
-
6470) 
– с. 
15

«До 100-річчя української революції»  (Відкриття виставки до 100-річчя 
української революції. Взяв участь  завідувач кафедри новітньої історії 
Федір Турченко)

«ИЗ» 
Пано
рама 
– №4 
(1883

«Шашлык на балконе и баня в душе» (коментарі студентів ЗНУ)



8) – 
с. 20
Верж
е – 
№3 
(1273
)  – с. 
5

Pубрика «Особое мнение», стаття «Расчистим ли до конца авгиевы 
конюшни?» (автор – Тетяна Ніколаєва)

Запо
різьк
а 
прав
да  – 
№2 
(2378
9) – 
с. 20

«Випробування для завбачливих» (коментар студентки ЗНУ про пробні 
ЗНО). 

МИГ 
– №4 
(7157
) – с. 
7 

«Когда начнут учиться запорожские студенты?»
(про початок другого семестру у цьому навчальному році – після сесії та 
зимових свят)

26.01-02.02.2018



Інтернет 
27.01.2018 11-й в 

интернете: ЗНУ 

вошел в ТОП 

мирового 

рейтинга

https://www.061.ua/news/1935711 061

«Орбита-ЗНУ» 
проведет дома 
полуфинальные 
матчи Кубка 
Украины

http://zasport.zp.ua/2018/01/26/orbita-znu-provedet-
doma-polufinalnye-matchi-kubka-ukrainy/

ЗА! Спорт

Зіграно матчі 
етапу СБЛУ 
Таскомбанк у 
Запоріжжі

http://ukrbasket.net/news/zigrano-matchi-etapu-sblu-
taskombank-u-zaporizhzhi

ukrbasket

28.01.2018 «Орбита» 
уступает 
«Химику» в 
первом 
полуфинальном 
матче Кубка 
Украины

http://zasport.zp.ua/2018/01/28/orbita-ustupaet-himiku-v-
pervom-polufinalnom-matche-kubka-ukrainy/

ЗА! Спорт

29.01.2018 ЗНУ посів 

високі позиції в 

рейтингу, 

складеному за 

результатами 

вступу-2017

http://zp-pravda.info/2018/01/29/znu-posiv-visoki-pozicii-
v-rejtingu-skladenomu-za-rezultatami-vstupu-2017/

Запорізька 
правда

У Запоріжжі http://zasport.zp.ua/2018/01/29/u-zaporizhzhi-vidbuvsya- ЗА! Спорт



відбувся перший 
етап 
студентської 
баскетбольної 
ліги

pershij-etap-studentskoyi-basketbolnoyi-ligi/

Тернопільська 
«Галичанка» – 
перший фіналіст 
жіночого Кубку 
України з 
волейболу

https://glavcom.ua/sport/news/ternopilska-galichanka-
pershiy-finalist-zhinochogo-kubku-ukrajini-z-voleybolu-
469539.html

Главком

Запорожский 

университет 

вошел в ТОП-

15 лучших в 

стране по 

количеству 

поступивших

http://akzent.zp.ua/zaporozhskij-universitet-voshel-v-top-
15-luchshih-v-strane-po-kolichestvu-postupivshih/

Акцент

Запорожцы 
охотно 
осваивают 
китайский язык 
на базе Школы 
Конфуция в ЗНУ

http://www.mig.com.ua/zaporozhskie/item/35481-
zaporozhtsy-okhotno-osvaivayut-kitajskij-yazyk-na-baze-
shkoly-konfutsiya-v-znu

МИГ

«Орбита» не 
прошла в финал 
Кубка Украины.

http://reporter-ua.com/2018/01/29/326555_orbita-ne-
proshla-v-final-kubka-ukrainy-foto

Репортер

30.01.2018 На базі 
Запорізького 

http://osvita.zoda.gov.ua/news/8342-%D0%BD%D0%B0-
%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D1%96-

ДОН ЗОДА



національного 
університету 
змагалися борці 
семи країн

%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE
%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA
%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BD
%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD
%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE
%D0%B3%D0%BE-%D1%83.html

31.01.2018 560 запорізьких 
старшокласників 
на базі ЗНУ 
взяли участь у І 
турі Малої 
академії наук

http://osvita.zoda.gov.ua/news/8433-560-
%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE
%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA
%D0%B8%D1%85-
%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B
E%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD
%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2-%D0%BD
%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D1%96.html

01.02.2018 Запорізькі 
старшокласники 
змагаються 
знаннями у 
першому турі 
Малої академії 
наук

http://www.zoda.gov.ua/news/39313/zaporizki-
starshoklasniki-zmagajutsya-znannyami-u-pershomu-turi-
maloji-akademiji-nauk.html

ЗОДА

02.02.2018 Историю 
городов и сел 
Запорожской 
области 
перепишут

http://iz.com.ua/zaporoje/istoriyu-gorodov-i-sel-
zaporozhskoy-oblasti-perepishut.html

Индустриальное 
Запорожье



ТБ

31.01.2018 Волейболістки запорізької 
«Орбіти-ЗНУ» провели вдома два 
півфінальні матчі Кубка України

http://alextv.zp.ua/index.php?newsid=120484 Алекс

ПРЕСА

29.01.2018 «Ос
віта 
Укр
аїни
» – 
№ 4 
(155
2) – 
с. 6

«Рейтинг вишів за результатами вступної кампанії» (ЗНУ посів 11 місце у 
списку університетів, які набрали на навчання найбільшу кількість 
бакалаврів-контрактників)

01.02.2018 Зап
оро
зька 
Січ 
– 
№0
19-
022 
(647

«У “Орбиты” есть недостающее звено» (інтерв'ю із тренером волейбольної 
команди «Орбіта-ЗНУ-ОДЮСШ» Володимиром Бузаєвим – про причини 
поразки молодих спортсменок у півфіналі Кубку України, плани команди та 
про значну підтримку збірної від ЗНУ)



2-
647
5). – 
с. 
29

Зап
оро
зька 
Січ 
– 
№0
19-
022 
(647
2-
647
5). – 
с. 
29

 «Турнир Трухина стал сильнее» (про результати проведення на базі СОК 
ЗНУ ХХІІІ міжнародного турніру з греко-римської боротьби)



Пра
вда.
zp – 
№3 
(237
90) 
– с. 
22

«”Хімік” видався ”не по зубах”» (через поразку у півфінальних іграх з 
«Хіміком» команда «Орбіта – ЗНУ» вибула з розіграшу Кубку України)

Вер
же 
– № 
4 
(127
4) – 
с. 5

«Давос и Страсбург – где выгоднее и лучше» (про політичне життя Європи 
та України розмірковує політолог ЗНУ Тетяна Ніколаєва)

МИ
Г – 
№ 5 
(715
8) – 
с. 
35

«На глазах нардепа» (за «Орбіту-ЗНУ» у півфінальних змаганнях  Кубку 
України вболівали представники ЗНУ на чолі із ректором Миколою 
Фроловим. Однак перемогу у цій зустрічі здобув «Хімік», а «Орбіта – ЗНУ» 
продовжить ходу у рамках чемпіонату України. Вона замає третє місце 
турнірної таблиці) 


