
МОНІТОРИНГ ЗМІ 
31.05-07.06.2019

Інтернет 

03.06.2919 ЗАПОРІЖЖЯ  СТАЛО
ПЛАТФОРМОЮ  ДЛЯ
ОБГОВОРЕННЯ  ВАЖЛИВИХ
НАУКОВИХ, КУЛЬТУРНИХ ТА
ОСВІТНІХ ПИТАНЬ

https://www.zoda.gov.ua/news/45878/zaporizhzhya-stalo-
platformoju-dlya-obgovorennya-vazhlivih-naukovih,-
kulturnih-ta-osvitnih-pitan.html

ЗОДА

04.06.2019 Учили  торговать:  Запорожский
краевед  показал,  как  выглядело
Александровское  коммерческое
училище

https://www.061.ua/news/2413177/ucili-torgovat-
zaporozskij-kraeved-pokazal-kak-vygladelo-
aleksandrovskoe-kommerceskoe-ucilise-foto

061

06.06.2019 НА  РАДІ  ДИРЕКТОРІВ
КОЛЕДЖІВ  ПІДБИТО
ПІДСУМКИ  НАВЧАЛЬНОГО
РОКУ

https://www.zoda.gov.ua/news/45933/na-radi-direktoriv-
koledzhiv-pidbito-pidsumki-navchalnogo-roku.html

ЗОДА

ТБ

06.06.2019 Ранок:  Запоріжжя  -  Експертна
думка:  Віктор  Костюк,  експерт
Південноукраїнського  центру
медіаграмотності ЗНУ

https://www.facebook.com/watch/?v=1031041803768209 UA: Запоріжжя
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Преса

27.05.2019 «Освіта України» – № 21 
(1610/12) – с. 3

«Молодіжне ”золото” » (на чемпіонаті України з важкої атлетики серед 
молоді до 23 років (м. Черноморськ) студенти ЗНУ здобули нагороди: 
Ганна Панова – срібло, золоті призери у своїх вагових категоріях – Тарас 
Гришин, Дмитро Вороновський й Анастасія Манєвська)

6.05.2019 «Запорозька Січ» – № 095-097 
(6792-6794) – с. 19

«Ековиставка – 2019: інноваційні винаходи та нестандартні поради» (у 
числі учасників, які представили свої розробки, представники біологічного
факультету ЗНУ та Інженерного інституту: доцент Костянтин 
Домбровський – пліт на основі капронового волокна для очистки води, 
асистент Костянтин Турищев – установка для очищення води до рівня 
питної)

«Запорозька Січ» – № 095-097 
(6792-6794) – с. 21

Академічне веслування «Надтока – шостий на Європі» (у складі 
української збірної на чемпіонаті Європи з академічного веслування 
представник ЗНУ разом із своєю четвіркою посів 6 місце)

«Запорозька Січ» – № 095-097 
(6792-6794) – с. 21

«Вшанували працівників ШВСМ» (під час спортивного свята до Дня 
народження Запорізької обласної ШВСМ відзначили Заслужених майстрів 
спорту та Заслужених тренерів України, у їх числі згадується  випускник 
ЗНУ Армен Варданян)

«Запорозька Січ» – № 095-097 
(6792-6794) – с. 21

Гребля «З Вінниці – три набори медалей» (з чемпіонату України з 
веслування на байдарках та каное золоті нагороди привезли у своїх 
розділах студенти ЗНУ Людмила Бабак, Дмитро Кряж, Денис Давидов та 
інші запорізькі спортсмени)

«Верже» – №22 (1343) – с. 22    «В Запорожье завершилась спартакиада с участием работников 
колледжей» (захід проходив на базі Запорізького гідроенергетичного 
коледжу ЗНУ за участю 8 команд. Господарі стали переможцями у 
змаганні зі стрітболу і другими – у волейболі)



«Горожанин.Информ» – №22 
(514) – с. 3

«ЗНУ пропонує нові економічні освітні програми» (про умови вступу на 
нові актуальні спеціальності факультету менеджменту ЗНУ - «Управління 
персоналом і економіка праці», «Маркетинг», «Міжнародний маркетинг»)

«Правда.zp» – № 5(23) (23861) – 
с. 13

«Студенти випробували себе на ниві театральної критики» (за 
результатами конкурсу «Найкраща студентська рецензія» переможцями 
стали переважно студенти ЗНУ: 1 місце – Анастасія Куркіна та Валерія 
Мосейченко (факультет журналістики); 2 місце – Шахсанам Біналієва 
(факультет журналістики) та Дар’я Лук’янчук (філологічний факультет))

07-14.06.2019

Інтернет 

09.06.2019 Запорізький  важкоатлет  здобув
малу  бронзу  юніорського
чемпіонату світу

http://zasport.zp.ua/2019/06/09/zaporizkij-vazhkoatlet-
zdobuv-malu-bronzu-yuniorskogo-chempionatu-svitu/

ЗА!спорт

10.06.2019 Запорожский  тяжелоатлет
завоевал  бронзу  на  чемпионате
мира

https://zp.depo.ua/rus/zp/zaporizkiy-vazhkoatlet-zdobuv-
bronzu-na-chempionati-svitu-20190610976649

Депо

11.06.2019 У  Запоріжжі  завершився
всеукраїнський  кубок  з
таїландського боксу "Муай-Тай"

https://sport.zp.ua/news/u-zaporizzi-zaversivsa-vidkritij-
vseukrainskij-kubok-pamat-imeni-evgena-trofimova-z-
tailandskogo-boksu-muaj-taj

sport.zp.ua

12.06.2019 Всеукраїнський  Кубок  з
таїландського  боксу  «Пам’ять»
імені  Трофімова  зібрав  більше
200 спортсменів

http://zasport.zp.ua/2019/06/12/vseukrayinskij-kubok-z-
tayilandskogo-boksu-pam-yat-imeni-trofimova-zibrav-
bilshe-200-sportsmeniv/

ЗА!спорт

14.06.2019 22 запорожских тайских боксера
поедут на Кубок "Черного моря"

https://mig.com.ua/22-zaporozhskih-tajskih-boksera-
poedut-na-kubok-chernogo-morja/

МИГ
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Студенти  ЗНУ  достойно
представили Україну на Фіджі та
в Британії

https://mig.com.ua/studenti-znu-dostojno-predstavili-
ukrainu-na-fidzhi-ta-v-britanii/

Преса

13.06.2019 «Верже» – №23 (1344) – с. 12    «Новая комедия ТЮЗа завоевала зрительскую любовь» (у матеріалі про 
нову виставу Запорізького театру молоді «Таланти і покійники» 
згадуються режисер спектаклю, Заслужений діяч мистецтв України 
Геннадій Фортус і випускники ЗНУ та СПП, спеціальності «Театральне 
мистецтво», – Назар Баранніков, Яна Новицька, Максим Ігнатьєв, Роман 
Капітанов, Олег Абакуменко та інші)

«Горожанин.Информ» – №23 
(515) – с. 7

«Фінансист – це круто!» (про нові освітні програми економічного 
факультету ЗНУ для вступників цього року, зокрема «Корпоративні 
фінанси»)

МОНІТОРИНГ ЗМІ 
14-21.06.2019

Інтернет 

18.06.2019 У  Запоріжжі  повідомили  про
замінування двох університетів

https://forpost.media/glavnoe/u-zaporizhzhi-povidomili-
pro-zaminuvannja-dvoh-universitetiv.html

Форпост

На почту двух запорожских вузов
пришли  сообщения  о
минировании

http://zabor.zp.ua/www/content/v-zaporozhe-soobshchili-
o-minirovanii-dvukh-universitetov

Забор

В Запорожье «заминировали» два
университета

https://actual.today/v-zaporozhe-zaminirovali-dva-
universiteta/

Актуально
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В  Запорожье  –  вторая  волна
минирования  высших  учебных
заведений

https://golos.zp.ua/proisshestvija/206008/v-zaporozhe-
vtoraja-volna-minirovanija-vysshih-uchebnyh-zavedenij

Голос

Запорізькі  університети
"замінували": що відомо

https://zp-fakty.net.ua/society/zaporizki-universiteti-
zaminuvali-shcho-vidomo

Факти Запоріжжя

В Запорожье опять заминировали
два вуза

http://z-city.com.ua/19-06-19-18.06.2019 z-city

В Запорожье "заминировали" два
университета

https://www.061.ua/news/2426886/v-zaporoze-
zaminirovali-dva-universiteta

061

У  Запоріжжі  розпочали
масштабну  реконструкцію
ботанічного саду

https://shotam.info/u-zaporizhzhi-rozpochaly-masshtabnu-
rekonstruktsiiu-botanichnoho-sadu/

ШоТам

Спортсмени  ЗНУ  гідно
представили  Україну  на
світовому рівні

http://osvita.zoda.gov.ua/%d1%81%d0%bf%d0%be
%d1%80%d1%82%d1%81%d0%bc%d0%b5%d0%bd
%d0%b8-%d0%b7%d0%bd%d1%83-
%d0%b3%d1%96%d0%b4%d0%bd%d0%be-%d0%bf
%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d
0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d1%83%d0%ba
%d1%80/

ДОН ЗОДА

20.06.2019 Студент  ЗНУ  став  бронзовим
призером міжнародного турніру з
тхеквондо

http://zp-pravda.info/2019/06/20/student-znu-stav-
bronzovym-pryzerom-mizhnarodnoho-turniru-z-
tkhekvondo/

Запорізька правда

Студент  ЗНУ  став  бронзовим
призером міжнародного турніру з
тхеквондо

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-
%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2-
%d0%b1%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b7%d0%be

ДОН ЗОДА
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%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b5%d1%80%d0%be
%d0%bc-%d0%bc/

Преса

20.06.2019 Верже – № 24 (1345) – с. 11 «Реванш любой ценой» (про протистояння політичних сил напередодні 
виборів ВР розмірковує політолог ЗНУ Тетяна Ніколаєва)

«МИГ» – №25 (7239) – с. 9 «Спортсмени ЗНУ не осоромились на Фіджі та у Британії» (про здобутки 
важкоатлетів ЗНУ на світовій спортивній арені: на чемпіонаті світу з 
важкої атлетики серед юніорів (Фіджі) «бронзу» здобув студент ЕПК Олег 
Ганзенко; студент факультету фізичного виховання Кирило Пирогов 
переміг у міжнародному відкритому турнірі з важкої атлетики у 
Великобританії, готується до участі в Олімпійських іграх – 2020 у Токіо)

«Горожанин.Информ» – № 24 
(516). – с. 1

«Первые шаги – оснований для беспокойства нет»» (у матеріалі присутній 
коментар ректора ЗНУ, доктора історичних наук, професора Миколи 
Фролова: про результати виборів в Україні з точки зору зміни історичних 
етапів та політичних еліт)

МОНІТОРИНГ ЗМІ 
21-27.06.2019

Інтернет 

23.06.2019 Магістр богослов’я, журналістка,
екс-чиновник:  Кого з запоріжців
висунули  в  парламент  у
Гройсмана

https://zp.depo.ua/ukr/zp/magistr-bogoslovya-
zhurnalistka-eks-chinovnik-kogo-z-zaporizhtsiv-visunuli-
v-parlament-u-groysmana-20190623983500

Депо

https://zp.depo.ua/ukr/zp/magistr-bogoslovya-zhurnalistka-eks-chinovnik-kogo-z-zaporizhtsiv-visunuli-v-parlament-u-groysmana-20190623983500
https://zp.depo.ua/ukr/zp/magistr-bogoslovya-zhurnalistka-eks-chinovnik-kogo-z-zaporizhtsiv-visunuli-v-parlament-u-groysmana-20190623983500
https://zp.depo.ua/ukr/zp/magistr-bogoslovya-zhurnalistka-eks-chinovnik-kogo-z-zaporizhtsiv-visunuli-v-parlament-u-groysmana-20190623983500
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-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2-%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC-%D0%BC/
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-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2-%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC-%D0%BC/


24.06.2019 СТУДЕНТ  ЗНУ  ЗДОБУВ
"БРОНЗУ"  НА
МІЖНАРОДНОМУ  ТУРНІРІ  З
ТХЕКВОНДО

https://mon.gov.ua/ua/news/student-znu-zdobuv-bronzu-
na-mizhnarodnomu-turniri-z-thekvondo

МОН

Викладач  Запорізького
гідроенергетичного  коледжу
Володимир  Багрін  демонструє
клас в легкій атлетиці

http://osvita.zoda.gov.ua/%d0%b2%d0%b8%d0%ba
%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%87-
%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%b3%d1%96%d0%b4%d1%80%d0%be
%d0%b5%d0%bd
%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b5%d1%82%d0%b8/

ДОН ЗОДА

25.06.2019 Восьмиклассница из Мелитополя
побывала  в  летней  школе  для
одаренных детей

https://www.mv.org.ua/news/200851-
vosmiklassnica_iz_melitopolja_pobyvala_v_letnei_shkole
_dlja_odarennyh_detei.html

МВ

Преса

24.06.2019 «Освіта України» – №25 
(1614/16) – с. 3

«На світовому рівні» (важкоатлети ЗНУ привезли нагороди зі світових 
змагань: «бронзу» виборов Олег Ганзенко (ЕПК) на чемпіонаті світу серед 
юніорів у Фіджі; Кирило Пирогов (фізичне виховання) переміг у 
міжнародному кваліфікаційному олімпійському відкритому турнірі 
«British International Open – 2019») 

27.06.2019 Верже – № 25 (1346) – с. 2 «Если согрешили, давайте подведем под это конституционное русло» 
(політолог ЗНУ Тетяна Ніколаєіва розглядає протилежні думки щодо 
правомірності рішення Конституційного Суду стосовно дострокового 
розпуску ВР України)

https://www.mv.org.ua/news/200851-vosmiklassnica_iz_melitopolja_pobyvala_v_letnei_shkole_dlja_odarennyh_detei.html
https://www.mv.org.ua/news/200851-vosmiklassnica_iz_melitopolja_pobyvala_v_letnei_shkole_dlja_odarennyh_detei.html
https://www.mv.org.ua/news/200851-vosmiklassnica_iz_melitopolja_pobyvala_v_letnei_shkole_dlja_odarennyh_detei.html
http://osvita.zoda.gov.ua/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-%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%B3%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8/
http://osvita.zoda.gov.ua/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-%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%B3%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8/
http://osvita.zoda.gov.ua/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-%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%B3%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8/
https://mon.gov.ua/ua/news/student-znu-zdobuv-bronzu-na-mizhnarodnomu-turniri-z-thekvondo
https://mon.gov.ua/ua/news/student-znu-zdobuv-bronzu-na-mizhnarodnomu-turniri-z-thekvondo


«Горожанин.Информ» - № 25 
(517) – с. 7 

«Студент ЗНУ став бронзовим призером міжнародного турніру з 
тхеквондо» (про нагороду студента юридичного факультету Тараса 
Мальченко, який у числі переможців міжнародного рейтингового турніру з
олімпійського тхеквондо (Люксембург))

«Запорозька Січ» – №106 (6803) 
– с. 5

Гребля «Показали клас вихованці Сергія Снєжка»» (Людмила Бабак 
здобула «золото» на каное-одиначці 500 м, Денис Давидов став бронзовим 
призером на дистанції 5000 м – на особистому чемпіонаті України з 
веслування на байдарках і каное у м. Дніпрі) 

«Правда.zp» – № 8 (26) (23864). –
с. 14

«Байдарки та каное» (прана четвірка разом із Олександром Надтокою 
здобули перемогу, наразі спортсмен претендує на статус кращого 
спортсмена весни у конкурсі «Спортивна гордість Запроріжжя)

«Правда.zp» – № 8 (26) (23864). –
с. 14

«Легка атлетика» (студентка ЕПК Єлизавета Бабій на молодіжному 
чемпіонаті України (Кропивницький) виборола дві медалі: бронзу -  у 
стрибку у довжину та стала чемпіонкою України у потрійному стрибку)
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