
МОНІТОРИНГ ЗМІ 
06-11.05.2019

Інтернет 

06.05.2019 Какую зеленую зону в Запорожье
нужнее всего благоустроить, - 
ГОЛОСОВАНИЕ

https://www.061.ua/news/2385765/kakuu-zelenuu-zonu-v-
zaporoze-nuznee-vsego-blagoustroit-golosovanie

061

07.05.2019 15 лет назад взрывы в 
Новобогдановке напомнили 
Украине о войне

http://vlasti.net/news/299306 ВЛАСТИ.НЕТ

Благоустрій рідного міста: як 
Запоріжцям проголосувати за 
озеленення

https://zp-fakty.net.ua/society/blagoustrij-ridnogo-mista-
yak-zaporizhtsyam-progolosuvati-za-ozelenennya-

Факты Запорожье

Преса

08.05.2019 «Горожанин.Информ» – №18 
(510) – с. 2

Блок-привітання запоріжанам із річницею Перемоги від народного 
депутата України Миколи Фролова 

«Верже» – № 18 (1339) – с. 5 «Думай – ТЕ!» (про політичну ситуацію у країні після виборів Президента,
концепцію святкування Перемоги на фашистськими загарбниками та 
потребу вирішувати інші проблеми  розмірковує політолог ЗНУ Тетяна 
Ніколаєіва)

https://zp-fakty.net.ua/society/blagoustrij-ridnogo-mista-yak-zaporizhtsyam-progolosuvati-za-ozelenennya-
https://zp-fakty.net.ua/society/blagoustrij-ridnogo-mista-yak-zaporizhtsyam-progolosuvati-za-ozelenennya-
http://vlasti.net/news/299306
https://www.061.ua/news/2385765/kakuu-zelenuu-zonu-v-zaporoze-nuznee-vsego-blagoustroit-golosovanie
https://www.061.ua/news/2385765/kakuu-zelenuu-zonu-v-zaporoze-nuznee-vsego-blagoustroit-golosovanie


«Верже» – № 18 (1339) – с. 5 «Олексій Штейнле: війни несподіваними не бувають» (про традиції та 
сучасне бачення ІІ світової війни надає інформацію доцент кафедри 
новітньої історії України ЗНУ) 

МОНІТОРИНГ ЗМІ 
11-17.05.2019

Інтернет 

11.05.2019 Miss University 2019 https://www.061.ua/photo/2176?
fbclid=IwAR1XFv5GUmMAqFw7kAfhyj6Ssl3qJmAPM
h55w7oVv4LMJeApnYs5QBJV1Y0

061

15.05.2019 Студенти  запорізьких  коледжів
виявили сильнішого у змаганнях
«Козацькі розваги»

http://zasport.zp.ua/2019/05/15/studenti-zaporizkih-
koledzhiv-viyavili-silnishogo-u-zmagannyah-kozatski-
rozvagi/

ЗА!спорт

В  Запорожье  состоялись
соревнования  "Казацкие
развлечения"

https://zp.depo.ua/rus/zp/u-zaporizhzhi-vidbulisya-
zmagannya-kozatski-rozvagi-20190515962618

Депо

16.05.2019 Рекордсмен  з  академічного
веслування,  аспірант  ЗНУ
Олександр Надтока здобув друге
золото Кубка України

http://zp-pravda.info/2019/05/16/rekordsmen-z-
akademichnoho-vesluvannia-aspirant-znu-oleksandr-
nadtoka-zdobuv-druhe-zoloto-kubka-ukrainy/

Запорізька правда

Важкоатлетка ЗНУ Ганна Панова
– срібна чемпіонка України

http://zp-pravda.info/2019/05/16/vazhkoatletka-znu-
hanna-panova-sribna-chempionka-ukrainy/

Фестиваль пляжних видів спорту
серед  коледжів  стартував  у
Запоріжжі

http://zasport.zp.ua/2019/05/16/festival-plyazhnih-vidiv-
sportu-sered-koledzhiv-startuvav-u-zaporizhzhi/

ЗА!спорт
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Среди  запорожских  колледжей
прошли  спортивные
соревнования

https://news.angolenko.com.ua/2019/05/17/sredi-
zaporozhskih-kolledzhej-proshli-sportivnye-
sorevnovaniya/

NewsАнголенко

Мелитопольцы  массово
проверяются на ВИЧ

https://www.mv.org.ua/news/198512-
melitopolcy_massovo_proverjayutsja_na_vich.html

МВ

5  КРАЩИХ  КОЛЕКТИВІВ
НАУКОВЦІВ  НАГОРОДИЛИ
ПРЕМІЯМИ  КМУ  ЗА
ПЕРЕДОВІ  ВІДКРИТТЯ  –
ВОНИ  ОТРИМАЮТЬ  ПО  200
ТИС ГРИВЕНЬ

https://mon.gov.ua/ua/news/5-krashih-kolektiviv-
naukovciv-nagorodili-premiyami-kmu-za-peredovi-
vidkrittya-voni-otrimayut-po-200-tis-griven?
fbclid=IwAR0KtmfO5NoUkR3KJ41MMPdascvfazbD-
Qu3CspsjIm1HYmPlLXqAmMct0Q

МОН

СТУДЕНТКА  ЗНУ  ЗДОБУЛА
“СРІБЛО”  НА  ЧЕМПІОНАТІ
УКРАЇНИ  З  ВАЖКОЇ
АТЛЕТИКИ

https://mon.gov.ua/ua/news/studentka-znu-zdobula-sriblo-
na-chempionati-ukrayini-z-vazhkoyi-atletiki?
fbclid=IwAR2U2-iV8kSiNoXRCl--dNlub4Z_GQ-
UkrJ1odyvYgEJHZF8eV6lQd1Vq5U

МОН

ТБ

13.05.2019 «Ранок»  за  участю  Ольги
Широбокової,  заступниці  декана
факультету  соціології  та
управління ЗНУ і Maxim Lepskiy,
доктора  філософських  наук,
професора,  експерта  "Team
Europe  Запоріжжя".  Вони
розповіли  про  майданчик
креативного  самоврядування,
який діє в університеті.

https://www.facebook.com/watch/?v=2228826493880677 UA: Запоріжжя
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«Ранок».  Експертна  думка:
Фейки  у  інтернеті.   У  рубриці
"Експертна  думка"  Katerina
Sirinyok-Dolgaryova  -  експертка
Південноукраїнського  центру
медіаграмотності  ЗНУ, розповіла
про  перевірку  інформації  в
інтернеті на достовірність.

https://www.facebook.com/watch/?v=1060685540781571

17.05.2017 «Ранок».  За  участю  кандидатки
біологічних  наук  Христини
Крупєй.

https://www.facebook.com/watch/?v=364677910836280

Преса

16.05.2019 «Горожанин.Информ» – №19 
(511) – с. 3

«Міжнародне співробітництво ЗНУ та університетів Литви» (про участь 
представників ЗНУ та Інженерного інституту ЗНУ – А.Череп, 
В.Воронкової, В.Нікітенко, М.Ажажа – у міжнародній практичній 
конференції «Теорія і практика: проблеми і перспективи», яка проходила 
9-10 травня в Литовському університеті спорту (м. Каунас) та 
Маріямпольській колегії (м. Маріямполе))

https://www.facebook.com/watch/?v=364677910836280
https://www.facebook.com/watch/?v=1060685540781571


МОНІТОРИНГ ЗМІ 
17-24.05.2019

Інтернет 

17.05.2019 Дзюдоїстка  ЗНУ  Інна  Черняк  –
переможниця  IBSA  JudoGrand-
Prix Baku-2019

http://zp-pravda.info/2019/05/17/dziudoistka-znu-inna-
cherniak-peremozhnytsia-ibsa-judogrand-prix-baku-2019/

Запорізька правда

18.05.2019 Как  выбирали  мисс  ЗНУ  в
Запорожье: с пиаром депутата от
"Оппоблока" и "новым" ректором

http://zabor.zp.ua/www/content/kak-vybirali-miss-znu-v-
zaporozhe-s-piarom-deputata-ot-oppobloka-i-novym-
rektorom

Забор

Девушка-загадка:  в  Запорожье
выбрали  самую  красивую
студентку

http://iz.com.ua/zaporoje/devushka-zagadka-v-zaporozhe-
vyibrali-samuyu-krasivuyu-studentku-foto

Индустриальное
Запорожье

19.05.2019 Кто она: в городе выбрали самую
красивую студентку

https://zp.vgorode.ua/news/sobytyia/397449-kto-ona-v-
horode-vybraly-samuui-krasyvuui-studentku

В городе

В  ЗАПОРОЖЬЕ  ВЫБРАЛИ
САМУЮ  КРАСИВУЮ
СТУДЕНТКУ

http://newsclub.zp.ua/ru/newszp/v-zaporozhe-vybrali-
samuju-krasivuju-studentku-foto/

Запорожский
Клуб новостей

20.05.2019 В  Запорожье  выбрали  самую
красивую студентку на конкурсе
«Miss University-2019»

http://1news.zp.ua/v-zaporozhe-vybrali-samuyu-
krasivuyu-studentku-na-konkurse-miss-university-2019-
foto/

Первый
Запорожский

Запорізькі  студенти  здобули
п’ять  золотих  нагород
чемпіонату  України  з  важкої
атлетики

http://zasport.zp.ua/2019/05/20/zaporizki-studenti-
zdobuli-p-yat-zolotih-nagorod-chempionatu-ukrayini-z-
vazhkoyi-atletiki/

ЗА!спорт

Важкоатлети  ЗНУ  виборолитри
«золота»  молодіжного

http://zp-
pravda.info/2019/05/20/vazhkoatletyznuvyborolytry-

Запорізька правда
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чемпіонату України zolota-molodizhnoho-chempionatu-ukrainy/

Запорізькі  студенти  здобули
п’ять  золотих  нагород
чемпіонату  України  з  важкої
атлетики

https://zp.depo.ua/ukr/zp/zaporizki-studenti-zdobuli-pyat-
zolotikh-nagorod-chempionatu-ukraini-z-vazhkoi-atletiki-
20190520965127

Депо

У  Запоріжжі  стартували
спортивні  змагання  серед
працівників коледжів

http://zasport.zp.ua/2019/05/20/u-zaporizhzhi-startuvali-
sportivni-zmagannya-sered-pratsivnikiv-koledzhiv/

ЗА!спорт

21.05.2019 Важкоатлети  ЗНУ  вибороли  три
«золота»  молодіжного
чемпіонату України

https://akzent.zp.ua/vazhkoatleti-znu-viboroli-tri-zolota-
molodizhnogo-chempionatu-ukrayini/

Акцент

Студенти  запорізьких  коледжів
виявили  сильнішу  команду  у
змаганнях з пляжного футболу

http://zasport.zp.ua/2019/05/21/studenti-zaporizkih-
koledzhiv-viyavili-silnishu-komandu-u-zmagannyah-z-
plyazhnogo-futbolu/

ЗА!спорт

22.05.2019 Важкоатлети  ЗНУ  вибороли  три
«золота»  молодіжного
чемпіонату України

https://pedpresa.ua/199105-vazhkoatlety-znuvyboroly-try-
zolota-molodizhnogo-chempionatu-ukrayiny.html

Педагогічна
преса

ДО ДНЯ НАУКИ ВІДЗНАЧЕНО
КРАЩИХ НАУКОВЦІВ ЗНУ

https://www.zoda.gov.ua/news/45755/do-dnya-nauki-
vidznacheno-krashih-naukovtsiv-znu.html?
fbclid=IwAR3Fufk3LNyCLF58eQla5vPsMoYLgdAak1b
mSAZGczoddQp-rx-_yT2yvXw

ЗОДА

23.05.2019 Викладачів  ЗНУ  відзначили  з
нагоди Дня науки

http://zor.gov.ua/content/vykladachiv-znu-vidznachyly-z-
nagody-dnya-nauky

ЗОР

Стал  известен  состав  женской
сборной  Украины  на  стартовые
матчи Золотой Евролиги

https://xsport.ua/volleyball_s/news/stal-izvesten-sostav-
zhenskoy-sbornoy-ukrainy-na-startovye-matchi-zolotoy-
evroligi_2059224/

XSPORT
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"Метінвест"  підписав
меморандум  з  вишами
Запоріжжя

https://www.rbc.ua/ukr/news/metinvest-podpisal-
memorandum-vuzami-zaporozhya-1558617998.html

РБК

Стипендии,  дуальное
образование  и  экскурсии  на
предприятия: в Запорожье ЗНУ и
«Политехника»  подписали
Меморандум о сотрудничестве с
«Метинвестом»

http://1news.zp.ua/v-zaporozhe-znu-i-politehnika-
podpisali-memorandum-o-sotrudnichestve-s-metinvestom/

Первый
Запорожский

24.05.2019 "Метінвест" виділив понад 5 млн
гривень на стипендії запорізьким
студентам

https://ua.112.ua/ekonomika/metinvest-vydilyv-ponad-5-
mln-hryven-na-stypendii-zaporizkym-studentam-
493156.html

112 Украина
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ТБ

20.05.2019 Ранок.  Студенти  ЗНУ  про
інформацію  щодо  дискусійного
клубу  "Креативне
самоврядування"

https://www.facebook.com/SuspilneZP/videos/429846931
141861/

UA: Запоріжжя

21.05.2019 Запорізькі  спортсмени
виборюють  нагороди  на
чемпіонаті з важкої атлетики

http://alextv.zp.ua/index.php?newsid=133016 Алекс

Ранок: Запоріжжя - Страва нації:
Салат з огірків в соєвому соусі.

https://www.facebook.com/watch/?v=1364245080381416 UA: Запоріжжя

23.05.2019 У  ЗНУ  НАГОРОДИЛИ
КРАЩИХ ВЧЕНИХ

https://ztv.zp.ua/u-znu-nagorodili-krashhih-vchenih/ Z

ЗНО у ЗНУ https://www.youtube.com/watch?
v=T1zoalHLVRs&fbclid=IwAR0t-
Y7vYCye5TyV7qUwjN4a5DAEERCbAWBS_GsXXw4t
Q58YkFGkt0Vy_xU

UA: Запоріжжя

https://www.youtube.com/watch?
v=iFPGKqd2YQI&fbclid=IwAR3oEfMnpeKaKTUdtS_j
NKwN2H4F17HFf4fKZldq3fOSwQE_LVnmyIN-048

Преса
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23.05. 2019 «Верже» – №20 (1341) – с. 5 «Что такое воля народа и сможет ли ее выполнить Зеленский» (задається 
питанням і розмірковує з приводу подальшої перспективи активності 
інших політичних сил – політолог ЗНУ Тетяна Ніколаєва) 

«Горожанин.Информ» – №20 
(512) – с. 4

«Міський фестиваль рекламних проектів» (у ЗНУ відбувся міський 
щорічний фестиваль реклами, організаторами якого виступили 
економічний факультет, кафедра управління персоналом і маркетингу ЗНУ,
ЗОДА і ТОВ «Урожай») 

«МИГ» – №21 (7226) – с. 3 «Почтили память репрессированных» (17 травня представники ЗНУ взяли 
участь у скорботному мітингу, присвяченому пам’яті жертв політичних 
репресій)

«Правда.ZP» – №3 (23859) – с. 14 «Байдарки та каное» (на чемпіонаті України з веслування на байдарках і 
каное Дмитро Кряж став чемпіоном України у складі каное-четвірки на 
дистанції 1000 м,  виборов бронзові нагороди у складі квартету на 
дистанціях 500 і 200 м, Людмила Бабак у змаганнях змішаних двійок 
посіла друге місце на дистанції 500 м, інші запоріжани здобули чимало 
нагород у змаганнях)

МОНІТОРИНГ ЗМІ 
24-31.05.2019

Інтернет 

28.05.2019 В  одразу  двох  навчальних
закладах  Запоріжжя  поліція
шукає міни

https://forpost.media/novosti/v-odrazu-dvoh-navchalnih-
zakladah-zaporizhzhja-policija-shukaie-mini.html

Форпост

Полиция  проверяет  3
запорожских  ВУЗа:  поступила
информация о минировании

http://www.panoptikon.org/articles/116483-policija-
proverjaet-3-zaporozhskikh-vuza-postupila-
informacija.html?

Паноптикон

http://www.panoptikon.org/articles/116483-policija-proverjaet-3-zaporozhskikh-vuza-postupila-informacija.html?fbclid=IwAR05HTqXdD_EwrS0D87HcyNzZbYiA5eGKWqGBX1E9A9HTKDzYsszfwtvRlU
http://www.panoptikon.org/articles/116483-policija-proverjaet-3-zaporozhskikh-vuza-postupila-informacija.html?fbclid=IwAR05HTqXdD_EwrS0D87HcyNzZbYiA5eGKWqGBX1E9A9HTKDzYsszfwtvRlU
https://forpost.media/novosti/v-odrazu-dvoh-navchalnih-zakladah-zaporizhzhja-policija-shukaie-mini.html
https://forpost.media/novosti/v-odrazu-dvoh-navchalnih-zakladah-zaporizhzhja-policija-shukaie-mini.html


fbclid=IwAR05HTqXdD_EwrS0D87HcyNzZbYiA5eGK
WqGBX1E9A9HTKDzYsszfwtvRlU

В  Запорожье  преподавателей  и
студентов  трех  вузов  вывели  на
улицу

http://iz.com.ua/zaporoje/v-zaporozhe-prepodavateley-i-
studentov-treh-vuzov-vyiveli-na-ulitsu

Индустриальное
Запорожье

В  Запорожье  вслед  за  ЗГМУ  и
"Машинкой"  эвакуируют  людей
из ЗНУ

http://zabor.zp.ua/www/content/v-zaporozhe-vsled-za-
zgmu-i-mashinkoi-evakuiruyut-lyudei-iz-znu-foto

Забор

В  Запорожье  по  электронной
почте  “заминировали”  два
университета

https://www.061.ua/news/2407123/v-zaporoze-po-
elektronnoj-pocte-zaminirovali-dva-universiteta

061

В  Запорожье  поступило
сообщение о минировании сразу
трех высших учебных заведений

http://news.mspravka.info/224868/ Наш Город

В  Запорожье  поступило
сообщение о минировании сразу
трех высших учебных заведений

http://1news.zp.ua/v-zaporozhe-postupilo-soobshhenie-o-
minirovanii-srazu-treh-vysshih-uchebnyh-zavedenij/

Первый
Запорожский

Третий  подряд:  в  Запорожье
заминировали ЗНУ

https://golos.zp.ua/obshhestvo/203440/tretij-podrjad-v-
zaporozhe-zaminirovali-znu-foto

Голос Запорожья

В  Запорожье  сообщили  уже  о
третьем  заминированном
учебном заведении

https://subbota.ua/news/68220/v-zaporozhe-soobshhili-
uzhe-o-tretem-zaminirovannom-uchebnom-zavedenii-foto

Суббота ПЛЮС

Совпадение или нет: в день сдачи
ЗНО  в  Запорожье
“заминировали”  сразу  три
университета

https://vmestezp.org/obshhestvo/120891/sovpadenie-ili-
net-v-den-sdachi-zno-v-z

vmeste

В ЗАПОРОЖЬЕ СООБЩИЛИ О
МИНИРОВАНИИ  УЖЕ  ТРЕХ
ВУЗОВ

http://newsclub.zp.ua/ru/proishestvija/v-zaporozhe-
soobcshili-o-minirovanii-uzhe-treh-vuzov-foto/

Запорожский
Клуб новостей
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В Запорожье за день сообщили о
минировании трех ВУЗов

https://zanoza-news.com/?p=144030 Заноза

30.05.2019 У Запоріжжі добігла завершення
спартакіада працівників коледжів

http://zasport.zp.ua/2019/05/30/u-zaporizhzhi-dobigla-
zavershennya-spartakiada-pratsivnikiv-koledzhiv/

ЗА! Спорт

31.05.2019 Аллея  зонтиков  в  Запорожской
области  с  высоты  птичьего
полёта

http://actual.today/foto-dnja-alleja-zontikov-v-
zaporozhskoj-oblasti-s-vysoty-ptichego-poljota/

Actual Today

Запорізьке  студентство  провело
начальний  рік  забігом
«Студентська Миля»

http://zasport.zp.ua/2019/05/31/zaporizke-studentstvo-
provelo-nachalnij-rik-zabigom-studentska-milya/

ЗА! Спорт

ТБ

28.05.2019 Вручення  дипломів  та
подарунків  учасникам  і
переможцям третього щорічного
конкурсу “Найкраща студентська
рецензія”.

https://www.facebook.com/SuspilneZP/videos/335750977
110495/

UA: Запоріжжя
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Преса

30.05. 2019 «Верже» – №21 (1342) – с. 5 «Если не можешь делать добро, делай мелкие пакости (заповедь нынешнего
спикера ВР)» (про непрості взаємовідносини нового президента та ВР 
України, а також про досвід іноземних держав розмірковує політолог ЗНУ 
Тетяна Ніколаєва) 

«Горожанин.Информ» – №21 
(513) – с. 9

Блок-привітання із Міжнародним днем захисту дітей – від народного 
депутата України Миколи Фролова.  

«МИГ» – №22 (7227) – с. 2 «Метінвест вкладає кошти у підготовку кваліфікованих інженерів» (про 
підписання тристороннього меморандуму про співпрацю між групою 
«Метінвест» та закладами вищої освіти – ЗНУ і Запорізькою політехнікою)

«МИГ» – №22 (7227) – с. 33 «Найкраща студентська рецензія» (за результатами конкурсу переможцями 
стали: 1 місце – Анастасія Куркіна та Валерія Мосейченко (ЗНУ, факультет 
журналістики); 2 місце – Шахсанам Біналієва (факультет журналістики) та 
Дар’я Лук’янчук (філологічний факультет).

«Панорама.ИЗ» – №22 (18908) 
– с. 2

«Перестанут учить студентов на пальцах» (про тристоронній меморандум, 
завдяки якому 5 млн грн буде розподілено між двома ЗВО – ЗНУ та 
Запорізькою політехнікою – для забезпечення матеріально-технічної 
навчальної бази для підготовки інженерних спеціальностей, а також на 
стипендії обдарованим студентам) 
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