
МОНІТОРИНГ ЗМІ 
27.06-05.07.2019
Інтернет 

30.06.2019
2/3  заведений  на  главном
проспекте  Запорожья  не
оборудованы  пандусами:  всего
15 сделаны по правилам

https://www.061.ua/news/2438914/23-zavedenij-na-
glavnom-prospekte-zaporoza-ne-oborudovany-pandusami-
vsego-15-sdelany-po-pravilam-karta

061

02.07.2019 Порошкові  фосфати,  загибель
риби та питна вода: в Запоріжжі
обговорили  забруднення  води  в
річці Дніпро

http://1news.zp.ua/v-zaporozhe-obsudili-zagryaznenie-
vody-v-reke-dnepr/

Перший
Запорiзький

Запорізький  вчений  заявив  про
необхідність  заборонити
порошки  та  миючі  засоби  з
фосфатами в Україні

http://1news.zp.ua/zaporizkij-vchenij-zayaviv-pro-
neobhidnist-zaboroniti-poroshki-ta-miyuchi-zasobi-z-
fosfatami-v-ukra%D1%97ni/

Четыре украинских клуба узнали
соперников по еврокубкам

https://ua.tribuna.com/volleyball/1075929038.html Tribuna

03.07.2019 ЗНУ занял  20  строчку  рейтинга
Ukrainian University Ranking 2019

http://www.panoptikon.org/articles/117658-znu-zanjal-20-
strochku-rejjtinga-ukrainian-university-ranking.html

Паноптикон

04.07.2019 Рейтинг  вузов  Украины:
запорожский  универ  — на  20-м
месте

http://www.zp-inform.com.ua/reyting-vuzov-ukrainy-
zaporozhskiy-un/

ZP-INFORM

Сайт запорожского вуза вошел в
ТОП самых популярных

https://www.inform.zp.ua/2019/07/04/67783_sajt-
zaporozhskogo-vuza-voshel-v-top-samyh-populyarnyh/

Новости
Запорожья

Запорожские  ВУЗы  попали  в
престижный рейтинг

https://vmestezp.org/obshhestvo/124963/zaporozhskie-
vuzy-popali-v-prestizhnyy

ВМЕСТЕ

Рейтинг  вузов  Украины:
Запорожский  национальный
универcитет — на 20-м месте

http://z-city.com.ua/
%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%B
D%D0%B3-%D0%B2%D1%83%D0%B7%D0%BE

z-city
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%D0%B2-%D1%83%D0%BA
%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B-
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Восемь  запорожских  ВУЗов
оказались  в  ТОПе  лучших
учебных заведений Украины

https://zanoza-news.com/?p=145980 Заноза

05.07.2019 Мелитопольский ВУЗ оказался в
ТОПе  лучших  учебных
заведений Украины

http://news.mspravka.info/228977/ Наш Город

Восемь  запорожских  ВУЗов
оказались в престижном ТОПе

http://verge.zp.ua/2019/07/%D0%B2%D0%BE
%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C-
%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE
%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA
%D0%B8%D1%85-
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Верже

ТБ

01.07.2019 Вчені  та  студенти-екологи  ЗНУ
ознайомились  з  процесом
моніторингу  якості  води  на
комбінаті «Запоріжсталь»

https://tv5.zp.ua/news/cheni-ta-studenti-ekologi-znu-
oznajomilis-z-protsesom-monitoringu-yakosti-vodi-na-
kombinati-zaporizhstal/

ТВ-5 

02.07.2019 У  ЗАПОРІЖЖІ  ОБГОВОРИЛИ
СТАН  ГОЛОВНОЇ  ВОДНОЇ

https://ztv.zp.ua/u-zaporizhzhi-obgovorili-stan-golovnoyi-
vodnoyi-arteriyi-krayini/

Z
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АРТЕРІЇ КРАЇНИ
04.07.2019 Запорізький  виш  потрапив  у

ТОП-20 престижного рейтингу
https://tv5.zp.ua/news/zaporizkij-vish-potrapiv-u-top-20-
prestizhnogo-rejtingu/

ТВ-5

У  ЗНУ  провели  промо-захід  із
популяризації  професії
приватного виконавця

https://www.youtube.com/watch?v=UqeVH7irtgg Z

Преса

4.07.2019 Верже – № 26 (1347) – с. 14 «Триатлон 2019: як в Енергодарі змагалися найсильніші та найспритніші» 
(каноїста Людмила Бабак взяла участь у змаганнях з триатлону, що 
відбулися в Енергодарі)

«Горожанин.Информ» - № 26 
(518) – с. 3 

«Випускникам економіко-правничого коледжу урочисто вручили 
дипломи» (урочистий захід відбувся у театрі ім. Магара: 187 випускникам 
ЕПК вручили дипломи ректор ЗНУ Микола Фролов та директор коледжу 
Олена Грибанова. Більшість з них продовжить навчання в університеті)

«Горожанин.Информ» - № 26 
(518) – с. 7

«Академія Cisco Інженерного інституту ЗНУ відсвяткувала 15-річчя» (про 
досягнення викладачів та студентів Інженерного інституту ЗНУ, що 
відбулися завдяки грантовій програмі NATO 2010 року: новітнє 
обладнання, якісне підготовка студентів, досвід роботи у різних галузях 
програмування) 

МОНІТОРИНГ ЗМІ 
05-12.07.2019

Інтернет 

06.07.2019 Какой  из  мелитопольских
университетов  вошел  в  ТОП
лучших вузов Украины

https://ria-
m.tv/news/157650/kakoy_iz_melitopolskih_universitetov
_voshel_v_top_luchshih_vuzov_ukrainyi.html

РИА
МЕЛИТОПОЛЬ
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08.09.2019 Академія  Cisco  Інженерного
інституту ЗНУ відсвяткувала 15-
річчя

http://osvita.zoda.gov.ua/%d0%b0%d0%ba
%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d1%96%d1%8f-
cisco-%d1%96%d0%bd%d0%b6%d0%b5%d0%bd
%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-
%d1%96%d0%bd
%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%83%d1%82%d
1%83-%d0%b7%d0%bd%d1%83/

ДОН ЗОДА

10.07.2019 Сергей  Кунатенко:  “К  деревьям
испытываю особое уважение...”

https://mig.com.ua/sergej-kunatenko-k-derevjam-
ispytyvaju-osoboe-uvazhenie/

МИГ

11.07.2019 Появились  первые  рейтинговые
списки поступающих в вузы

https://www.mv.org.ua/news/202108-
pojavilis_pervye_reitningovye_spiski_postupayushih_v_v
uzy.html

МВ

12.07.2019 Каким  топ-партии  видят
развитие  регионов:  анализ
предвыборных  программ
главных  политических  сил
Украины

https://www.061.ua/news/2450723/kakim-top-partii-vidat-
razvitie-regionov-analiz-predvybornyh-programm-
glavnyh-politiceskih-sil-ukrainy

061

ТБ

01.07.2019 Початок вступної кампанії в ЗНУ https://www.youtube.com/watch?
v=X7yxjyVn0B8&list=PLwZry5I9UR8cNKlbT_1l1JixS
K7FZnxdn&index=4&fbclid=IwAR1DFm5Xlymi6JarCT
Ntl5OWx0xt05kAeHGkTuXn3pbo6ISbgO-_ZslGWbg

ZTV

06.07.2019 ОСОБЛИВОСТІ  ВСТУПНОЇ
КАМПАНІЇ 2019 РОКУ

https://ztv.zp.ua/osoblivosti-vstupnoyi-kampaniyi-2019-
roku/?fbclid=IwAR01-
37FfZgH0cU1z6Gnx0LcEPLdVNXs2t7AUADAV6UM8
KL_94UikMeZFBo

Z
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Преса

11.07.2019 Верже – № 27 (1348) – с. 13 «Юрий Белоконь: “С трудоустройством выпускников Инженерного 
института проблем нет. А вот молодой науке – нужна поддержка…”» (до 
Дня металурга – інтерв’ю з кандидатом технічних наук, доцентом кафедри 
обробки металів тиском Інженерного Інституту ЗНУ)

«Панорама.ИЗ» – № 28 (18914) – 
с. 6 

«Новый мурал посвятили пленным морякам» (автором мурала, що 
з’явився на одному з будинків Хортицького району є молодий художник, 
що працює у стилі каліграфутуризм, студент ЗНУ Олександр Зінов’єв)

«Правда.ZP» – № 10 (28) (23866) 
– с. 14

«Дзюдо» (випускниця ЗНУ Інна Черняк принесла збірній України 
«золото» турніру IBSA Міжнародної федерації спорту сліпих з дзюдо у м. 
Форт-Уєйні, США, це – кваліфікаційний турнір на Параоімпійські ігри у 
Токіо 2020) 

МОНІТОРИНГ ЗМІ 
12-19.07.2019

Інтернет 

15.07.2019 ТОП-20 найпопулярніших вишів
серед абітурієнтів

https://osvita.ua/consultations/65074/?
fbclid=IwAR1qpZyRfcNW5R6wKOzgGca9mvYR_H8ao
x4fJAs6GVh-yGPmT2inrOFr8WA

Освіта.ua

Юрий  Белоконь:  “С
трудоустройством  выпускников
Инженерного института проблем

http://verge.zp.ua/2019/07/%D1%8E
%D1%80%D0%B8%D0%B9-
%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA

Верже

http://verge.zp.ua/2019/07/%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8C-%D1%81-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC-%D0%B2/
http://verge.zp.ua/2019/07/%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8C-%D1%81-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC-%D0%B2/
https://osvita.ua/consultations/65074/?fbclid=IwAR1qpZyRfcNW5R6wKOzgGca9mvYR_H8aox4fJAs6GVh-yGPmT2inrOFr8WA
https://osvita.ua/consultations/65074/?fbclid=IwAR1qpZyRfcNW5R6wKOzgGca9mvYR_H8aox4fJAs6GVh-yGPmT2inrOFr8WA
https://osvita.ua/consultations/65074/?fbclid=IwAR1qpZyRfcNW5R6wKOzgGca9mvYR_H8aox4fJAs6GVh-yGPmT2inrOFr8WA


нет.  А  вот  молодой  науке  —
нужна поддержка…»

%D0%BE%D0%BD%D1%8C-%D1%81-
%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE
%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE
%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
%D0%BC-%D0%B2/

Единственный  запорожский  вуз
попал  в  Топ-20  Украины  по
количеству  заявок  на
поступление

http://www.panoptikon.org/articles/118028-edinstvennyjj-
zaporozhskijj-vuz-popal-v-top-20-ukrainy-po.html

Паноптикон

16.07.2019 В  Запорожье  превышены
допустимые нормы фенола

https://www.inform.zp.ua/2019/07/16/68804_v-
zaporozhe-prevysheny-dopustimye-normy-fenola/

Новости
Запорожья

Знакомимся  с  кандидатами:  кто
идет на выборы от округа №74

https://zanoza-news.com/?p=147091 Заноза

17.07.2019 Стало  відомо,  скільки
абітурієнтів можуть потрапити в
ЗНУ "на бюджет" 

https://zp.depo.ua/ukr/zp/stalo-vidomo-skilki-abiturientiv-
mozhut-potrapiti-v-znu-na-byudzhet-20190717996481

depo

До  Кембриджа  далеко:  рейтинг
вузов Запорожья

https://zp.vgorode.ua/news/sobytyia/402777-do-
kembrydzha-daleko-reitynh-vuzov-zaporozhia

Vgorode

18.07.2019 Спортсмени  ЗНУ  вибороли  два
«золота»  й  «срібло»  чемпіонату
України  з  важкої  атлетики  і
встановили рекорди

https://pedpresa.ua/200181-sportsmeny-znu-vyboroly-
dva-zolota-j-sriblo-chempionatu-ukrayiny-z-vazhkoyi-
atletyky-i-vstanovyly-rekordy.html

Педагогічна
преса

Спортсмени  ЗНУ  вибороли  два
«золота»  й  «срібло»  чемпіонату
України  з  важкої  атлетики  і
встановили рекорди

http://zp-pravda.info/2019/07/18/sportsmeny-znu-
vyboroly-dva-zolota-i-sriblo-chempionatu-ukrainy-z-
vazhkoi-atletyky-i-vstanovyly-rekordy/

Запорізька правда

Куда пойти учиться: опубликован
рейтинг запорожских ВУЗов

https://vmestezp.org/obshhestvo/126470/kuda-poyti-
uchitsya-opublikovan-reyti

Вместе

https://vmestezp.org/obshhestvo/126470/kuda-poyti-uchitsya-opublikovan-reyti
https://vmestezp.org/obshhestvo/126470/kuda-poyti-uchitsya-opublikovan-reyti
http://zp-pravda.info/2019/07/18/sportsmeny-znu-vyboroly-dva-zolota-i-sriblo-chempionatu-ukrainy-z-vazhkoi-atletyky-i-vstanovyly-rekordy/
http://zp-pravda.info/2019/07/18/sportsmeny-znu-vyboroly-dva-zolota-i-sriblo-chempionatu-ukrainy-z-vazhkoi-atletyky-i-vstanovyly-rekordy/
http://zp-pravda.info/2019/07/18/sportsmeny-znu-vyboroly-dva-zolota-i-sriblo-chempionatu-ukrainy-z-vazhkoi-atletyky-i-vstanovyly-rekordy/
https://pedpresa.ua/200181-sportsmeny-znu-vyboroly-dva-zolota-j-sriblo-chempionatu-ukrayiny-z-vazhkoyi-atletyky-i-vstanovyly-rekordy.html
https://pedpresa.ua/200181-sportsmeny-znu-vyboroly-dva-zolota-j-sriblo-chempionatu-ukrayiny-z-vazhkoyi-atletyky-i-vstanovyly-rekordy.html
https://pedpresa.ua/200181-sportsmeny-znu-vyboroly-dva-zolota-j-sriblo-chempionatu-ukrayiny-z-vazhkoyi-atletyky-i-vstanovyly-rekordy.html
https://zp.vgorode.ua/news/sobytyia/402777-do-kembrydzha-daleko-reitynh-vuzov-zaporozhia
https://zp.vgorode.ua/news/sobytyia/402777-do-kembrydzha-daleko-reitynh-vuzov-zaporozhia
https://zp.depo.ua/ukr/zp/stalo-vidomo-skilki-abiturientiv-mozhut-potrapiti-v-znu-na-byudzhet-20190717996481
https://zp.depo.ua/ukr/zp/stalo-vidomo-skilki-abiturientiv-mozhut-potrapiti-v-znu-na-byudzhet-20190717996481
https://zanoza-news.com/?p=147091
https://www.inform.zp.ua/2019/07/16/68804_v-zaporozhe-prevysheny-dopustimye-normy-fenola/
https://www.inform.zp.ua/2019/07/16/68804_v-zaporozhe-prevysheny-dopustimye-normy-fenola/
http://www.panoptikon.org/articles/118028-edinstvennyjj-zaporozhskijj-vuz-popal-v-top-20-ukrainy-po.html
http://www.panoptikon.org/articles/118028-edinstvennyjj-zaporozhskijj-vuz-popal-v-top-20-ukrainy-po.html
http://verge.zp.ua/2019/07/%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8C-%D1%81-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC-%D0%B2/
http://verge.zp.ua/2019/07/%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8C-%D1%81-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC-%D0%B2/


ТБ

10.07.2019 У  ЗАПОРІЗЬКОМУ  ВИШІ
РОЗПОЧАЛИ  ПРИЙОМ
ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ

https://ztv.zp.ua/u-zaporizkomu-vishi-rozpochali-priyom-
dokumentiv-dlya-vstupu/?fbclid=IwAR2-
Gu5cMGES6kavCBT_sWWVMKn-
fkB5I_dFHmv0YE7YpdZgQrtjSOaBFcI

Z

https://ztv.zp.ua/novini-z-za-10-lipnya-2/?
fbclid=IwAR3I1Z8AwSYi7iZrITNXB7HIg7YG0QfYpzK
np_pS9D1MOushm67yzs3mXiU

12.07.2019 https://www.youtube.com/watch?
v=AdtcG8FAMxg&list=PLwZry5I9UR8cJ-G9-
OSgoznhQ5Ng6Wgc1&index=3&fbclid=IwAR0CodChF
9gcduOPKn6wTiIU6J2PZia4aplzQnrfgcjCVpI7gu6h-
zjckL0

«Запоріжжя»

Преса

18.07.2019 «МИГ» – №29 (7234) – с. 37 «Браво, сестры Черняк!» (про визначні перемоги сестер-дзюдоїсток, 
випускниць ЗНУ, у цьому сезоні: Інна Черняк стала переможницею 
турніру IBSA Міжнародної федерації спорту сліпих (США), що підвищило
шанси збірної України взяти участь у Паралімпійських іграх 2020 у Токіо; 
Марина у турнірі серії Grand Prix – 2019 в Будапешті стала бронзовою 
призеркою)

https://www.youtube.com/watch?v=AdtcG8FAMxg&list=PLwZry5I9UR8cJ-G9-OSgoznhQ5Ng6Wgc1&index=3&fbclid=IwAR0CodChF9gcduOPKn6wTiIU6J2PZia4aplzQnrfgcjCVpI7gu6h-zjckL0
https://www.youtube.com/watch?v=AdtcG8FAMxg&list=PLwZry5I9UR8cJ-G9-OSgoznhQ5Ng6Wgc1&index=3&fbclid=IwAR0CodChF9gcduOPKn6wTiIU6J2PZia4aplzQnrfgcjCVpI7gu6h-zjckL0
https://www.youtube.com/watch?v=AdtcG8FAMxg&list=PLwZry5I9UR8cJ-G9-OSgoznhQ5Ng6Wgc1&index=3&fbclid=IwAR0CodChF9gcduOPKn6wTiIU6J2PZia4aplzQnrfgcjCVpI7gu6h-zjckL0
https://ztv.zp.ua/novini-z-za-10-lipnya-2/?fbclid=IwAR3I1Z8AwSYi7iZrITNXB7HIg7YG0QfYpzKnp_pS9D1MOushm67yzs3mXiU
https://ztv.zp.ua/novini-z-za-10-lipnya-2/?fbclid=IwAR3I1Z8AwSYi7iZrITNXB7HIg7YG0QfYpzKnp_pS9D1MOushm67yzs3mXiU
https://ztv.zp.ua/novini-z-za-10-lipnya-2/?fbclid=IwAR3I1Z8AwSYi7iZrITNXB7HIg7YG0QfYpzKnp_pS9D1MOushm67yzs3mXiU
https://ztv.zp.ua/u-zaporizkomu-vishi-rozpochali-priyom-dokumentiv-dlya-vstupu/?fbclid=IwAR2-Gu5cMGES6kavCBT_sWWVMKn-fkB5I_dFHmv0YE7YpdZgQrtjSOaBFcI
https://ztv.zp.ua/u-zaporizkomu-vishi-rozpochali-priyom-dokumentiv-dlya-vstupu/?fbclid=IwAR2-Gu5cMGES6kavCBT_sWWVMKn-fkB5I_dFHmv0YE7YpdZgQrtjSOaBFcI
https://ztv.zp.ua/u-zaporizkomu-vishi-rozpochali-priyom-dokumentiv-dlya-vstupu/?fbclid=IwAR2-Gu5cMGES6kavCBT_sWWVMKn-fkB5I_dFHmv0YE7YpdZgQrtjSOaBFcI


«Горожанин.Информ» – № 28 
(520). – с. 3

«Облік і оподаткування – ваш вдалий крок у професійне майбутнє» 
(економічний факультет ЗНУ запрошує вступників отримати 
суспільнокорисну і сучасну професію, навчаючись за освітньою 
програмою «Облік і оподаткування»)

«Горожанин.Информ» – № 28 
(520). – с. 9

Блок-привітання від народного депутата України Миколи Фролова 
працівників металургійної промисловості із професійним святом

МОНІТОРИНГ ЗМІ 
19-26.07.2019

Інтернет 

19.07.2019 СТУДЕНТИ  ЗНУ  ВИБОРОЛИ
ДВА  “ЗОЛОТА”  ТА  “СРІБЛО”
НА  ЧЕМПІОНАТІ  УКРАЇНИ  З
ВАЖКОЇ АТЛЕТИКИ

https://mon.gov.ua/ua/news/studenti-znu-viboroli-dva-
zolota-ta-sriblo-na-chempionati-ukrayini-z-vazhkoyi-
atletiki

МОН

21.07.2019 Чемпионат  Украины
расширяется:  в  мужской
Суперлиге  выступят  десять
команд, в женской – девять

https://xsport.ua/volleyball_s/news/chempionat-ukrainy-
rasshiryaetsya-v-muzhskoy-superlige-vystupyat-desyat-
komand-v-zhenskoy-devyat_2102428/

xsport.ua

Определился  состав  и  формат
предстоящего  сезона  Суперлиги
среди мужских и женских команд

https://ua.tribuna.com/volleyball/1076473493.html Tribuna.com

22.07.2019 Студент  ЗНУ  завоював  "срібло"
на  чемпіонаті  України  з  жиму
лежачи

https://mig.com.ua/student-znu-zavojuvav-sriblo-na-
chempionati-ukraini-z-zhimu-lezhachi/

МИГ

У  Запоріжжі  за  мажоритаркою
проходять кандидати від «Слуги

http://1news.zp.ua/v-zaporozhe-po-mazhoritarke-
prohodyat-kandidaty-ot-slugi-narody-v-oblasti-boryutsya-

Перший
Запорiзький

http://1news.zp.ua/v-zaporozhe-po-mazhoritarke-prohodyat-kandidaty-ot-slugi-narody-v-oblasti-boryutsya-starye-politiki/
http://1news.zp.ua/v-zaporozhe-po-mazhoritarke-prohodyat-kandidaty-ot-slugi-narody-v-oblasti-boryutsya-starye-politiki/
https://mig.com.ua/student-znu-zavojuvav-sriblo-na-chempionati-ukraini-z-zhimu-lezhachi/
https://mig.com.ua/student-znu-zavojuvav-sriblo-na-chempionati-ukraini-z-zhimu-lezhachi/
https://ua.tribuna.com/volleyball/1076473493.html
https://xsport.ua/volleyball_s/news/chempionat-ukrainy-rasshiryaetsya-v-muzhskoy-superlige-vystupyat-desyat-komand-v-zhenskoy-devyat_2102428/
https://xsport.ua/volleyball_s/news/chempionat-ukrainy-rasshiryaetsya-v-muzhskoy-superlige-vystupyat-desyat-komand-v-zhenskoy-devyat_2102428/
https://xsport.ua/volleyball_s/news/chempionat-ukrainy-rasshiryaetsya-v-muzhskoy-superlige-vystupyat-desyat-komand-v-zhenskoy-devyat_2102428/
https://mon.gov.ua/ua/news/studenti-znu-viboroli-dva-zolota-ta-sriblo-na-chempionati-ukrayini-z-vazhkoyi-atletiki
https://mon.gov.ua/ua/news/studenti-znu-viboroli-dva-zolota-ta-sriblo-na-chempionati-ukrayini-z-vazhkoyi-atletiki
https://mon.gov.ua/ua/news/studenti-znu-viboroli-dva-zolota-ta-sriblo-na-chempionati-ukrayini-z-vazhkoyi-atletiki


народи»:  в  області  борються
«старі» політики

starye-politiki/

23.07.2019 На  Мамай-горе  есть  новые
находки  –  работы продвигаются
быстро

https://zanoza-news.com/?p=147701 Заноза

Спортсмен  Економіко-
правничого  коледжу  ЗНУ
завоював «срібло» на чемпіонаті
України з жиму лежачи

https://pedpresa.ua/200235-sportsmen-ekonomiko-
pravnychogo-koledzhu-znu-zavoyuvav-sriblo-na-
chempionati-ukrayiny-z-zhymu-lezhachy.html

Педагогічна
преса

У  спортсменів  ЗНУ  –  чергові
перемоги та встановлені рекорди
Чемпіонату  України  з  важкої
атлетики серед чоловіків і жінок

http://zp-pravda.info/2019/07/23/u-sportsmeniv-znu-
cherhovi-peremohy-ta-vstanovleni-rekordy-chempionatu-
ukrainy-z-vazhkoi-atletyky-sered-cholovikiv-i-zhinok/

Запорізька правда

ТБ

23.07.2019 Вступ  до  магістратури,  умови,
повторне ЗНО

https://www.youtube.com/watch?v=-NkBT7fdLhE Z

Преса

https://www.youtube.com/watch?v=-NkBT7fdLhE
http://zp-pravda.info/2019/07/23/u-sportsmeniv-znu-cherhovi-peremohy-ta-vstanovleni-rekordy-chempionatu-ukrainy-z-vazhkoi-atletyky-sered-cholovikiv-i-zhinok/
http://zp-pravda.info/2019/07/23/u-sportsmeniv-znu-cherhovi-peremohy-ta-vstanovleni-rekordy-chempionatu-ukrainy-z-vazhkoi-atletyky-sered-cholovikiv-i-zhinok/
http://zp-pravda.info/2019/07/23/u-sportsmeniv-znu-cherhovi-peremohy-ta-vstanovleni-rekordy-chempionatu-ukrainy-z-vazhkoi-atletyky-sered-cholovikiv-i-zhinok/
https://pedpresa.ua/200235-sportsmen-ekonomiko-pravnychogo-koledzhu-znu-zavoyuvav-sriblo-na-chempionati-ukrayiny-z-zhymu-lezhachy.html
https://pedpresa.ua/200235-sportsmen-ekonomiko-pravnychogo-koledzhu-znu-zavoyuvav-sriblo-na-chempionati-ukrayiny-z-zhymu-lezhachy.html
https://pedpresa.ua/200235-sportsmen-ekonomiko-pravnychogo-koledzhu-znu-zavoyuvav-sriblo-na-chempionati-ukrayiny-z-zhymu-lezhachy.html
https://zanoza-news.com/?p=147701
http://1news.zp.ua/v-zaporozhe-po-mazhoritarke-prohodyat-kandidaty-ot-slugi-narody-v-oblasti-boryutsya-starye-politiki/


25.07.2019 «Запорозька Січ» – №122-124 
(6819-6821) – с. 20

«Які зміни відбулися у вступній кампанії» (про перебіг цьогорічної 
вступної кампанії інформують приймальні комісії ЗНУ та ЗДМУ, на 22 
липня до ЗНУ подано понад 10 тис. заяв)  

«Запорозька Січ» – №122-124 
(6819-6821) – с. 23

Важка атлетика «”Золотий урожай” запорожців» (на чемпіонаті України з 
важкої атлетики в м. Городок блискуче виступила збірна запорізької 
області, у складі якої були студенти ЗНУ: чемпіонами України у своїх 
вагових категоріях стали  Олег Ганзенко та Костянтин Рева; Кирило 
Пирогов через травму не зміг вступити у боротьбу, проте готуватиметься 
до чемпіонату світу - 2019) 

«МИГ» – №30 (7235) – с. 5 «Призначені президентські стипендії» (видатним паралімпійцям 
Запорізької області призначені президентські стипендії: серед них – 
випускниці ЗНУ Марія Помазан та Інна Черняк, а також відзначені їхні 
тренери)

«Правда.zp» – № 12 (30) (23868). 
– с. 7

«Звпорізькі виші у загальноукраїнському рейтингу» (за даними osvita.ua 
надана таблиця рейтингів Запорізьких ЗВО, де ЗНУ займає 2 позицію 
після ЗДМУ)

«Правда.zp» – № 12 (30) (23868). 
– с. 14

«Запорізькі паралімпійці отримали стипендії від президента» (про 
матеріальні винагороди для видатних спортсменів, випускниць ЗНУ – 
Марії Помазан та Інни Черняк)

«Правда.zp» – № 12 (30) (23868). 
– с. 14

«У спортсменів ЗНУ – чергові перемоги та встановлені рекорди 
Чемпіонату України з важкої атлетики серед чоловіків і жінок» (чоловіки 
у скарбничку запорізької збірної додали золоті медалі – Олег Ганзенко, 
Дмитро Вороновський і Тарас Гришин, а жінки – «срібло» – Анастасія 
Манієвська, Анна Панова) 

«Горожанин.Информ» – № 29 
(521) – с. 3

«Срібло чемпіоната України» (15-18 липня у м. Коломия відбувся 
чемпіонат України з жиму лежачі серед чоловіків і жінок, де студент 3 
курсу ЕПК спеціальності «Журналістика» Андрій Бойко посів 2 місце; до
цього на чемпіонаті з пауерліфтингу здобув 3 місце)



МОНІТОРИНГ ЗМІ 
26.07-02.08.2019

Інтернет 

29.07.2019 У  спортсменів  ЗНУ  –  чергові
перемоги та встановлені рекорди
Чемпіонату  України  з  важкої
атлетики серед чоловіків і жінок

http://osvita.zoda.gov.ua/%d1%83-%d1%81%d0%bf
%d0%be%d1%80%d1%82%d1%81%d0%bc
%d0%b5%d0%bd%d1%96%d0%b2-%d0%b7%d0%bd
%d1%83-%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%be
%d0%b2%d1%96-%d0%bf
%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%be
%d0%b3%d0%b8/

ДОН ЗОДА

У  ЗНУ  триває  зарахування
абітурієнтів на бюджет

https://ztv.zp.ua/u-znu-trivaye-zarahuvannya-
abituriyentiv-na-byudzhet/

Z

30.07.2019 Магістрантка  ЗНУ  Людмила
Бабак  –  дворазова  чемпіонка
Європи  з  веслування  на
байдарках і каное

http://zp-pravda.info/2019/07/30/mahistrantka-znu-
liudmyla-babak-dvorazova-chempionka-ievropy-z-
vesluvannia-na-baidarkakh-i-kanoe/

Запорізька правда

Егиазаров  рассказал,  когда
назовет окончательный состав на
ЧЕ

https://xsport.ua/volleyball_s/news/egiazarov-rasskazal-
kogda-nazovet-okonchatelnyy-sostav-na-che-
2019_2107820/

XSPORT

СТУДЕНТКА  ЗНУ  СТАЛА
ЧЕМПІОНКОЮ  ЄВРОПИ  З
ВЕСЛУВАННЯ  НА
БАЙДАРКАХ І КАНОЕ

https://mon.gov.ua/ua/news/studentka-znu-stala-
chempionkoyu-yevropi-z-vesluvannya-na-bajdarkah-i-
kanoe

МОН

Магістрантка  ЗНУ  Людмила
Бабак  –  дворазова  чемпіонка

http://osvita.zoda.gov.ua/%d0%bc
%d0%b0%d0%b3%d1%96%d1%81%d1%82%d1%80%d

ДОН ЗОДА

http://osvita.zoda.gov.ua/%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%BD%D1%83-%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA-%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80/
http://osvita.zoda.gov.ua/%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%BD%D1%83-%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA-%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80/
https://mon.gov.ua/ua/news/studentka-znu-stala-chempionkoyu-yevropi-z-vesluvannya-na-bajdarkah-i-kanoe
https://mon.gov.ua/ua/news/studentka-znu-stala-chempionkoyu-yevropi-z-vesluvannya-na-bajdarkah-i-kanoe
https://mon.gov.ua/ua/news/studentka-znu-stala-chempionkoyu-yevropi-z-vesluvannya-na-bajdarkah-i-kanoe
https://xsport.ua/volleyball_s/news/egiazarov-rasskazal-kogda-nazovet-okonchatelnyy-sostav-na-che-2019_2107820/
https://xsport.ua/volleyball_s/news/egiazarov-rasskazal-kogda-nazovet-okonchatelnyy-sostav-na-che-2019_2107820/
https://xsport.ua/volleyball_s/news/egiazarov-rasskazal-kogda-nazovet-okonchatelnyy-sostav-na-che-2019_2107820/
http://zp-pravda.info/2019/07/30/mahistrantka-znu-liudmyla-babak-dvorazova-chempionka-ievropy-z-vesluvannia-na-baidarkakh-i-kanoe/
http://zp-pravda.info/2019/07/30/mahistrantka-znu-liudmyla-babak-dvorazova-chempionka-ievropy-z-vesluvannia-na-baidarkakh-i-kanoe/
http://zp-pravda.info/2019/07/30/mahistrantka-znu-liudmyla-babak-dvorazova-chempionka-ievropy-z-vesluvannia-na-baidarkakh-i-kanoe/
https://ztv.zp.ua/u-znu-trivaye-zarahuvannya-abituriyentiv-na-byudzhet/
https://ztv.zp.ua/u-znu-trivaye-zarahuvannya-abituriyentiv-na-byudzhet/
http://osvita.zoda.gov.ua/%D1%83-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B2-%D0%B7%D0%BD%D1%83-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8/
http://osvita.zoda.gov.ua/%D1%83-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B2-%D0%B7%D0%BD%D1%83-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8/
http://osvita.zoda.gov.ua/%D1%83-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B2-%D0%B7%D0%BD%D1%83-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8/


Європи  з  веслування  на
байдарках і каное

0%b0%d0%bd%d1%82%d0%ba%d0%b0-
%d0%b7%d0%bd%d1%83-%d0%bb%d1%8e
%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d0%bb%d0%b0-
%d0%b1%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%ba-
%d0%b4%d0%b2%d0%be%d1%80/

31.07.2019 ЗАПОРІЗЬКІ  СПОРТСМЕНИ
ПІДКОРИЛИ  П’ЄДЕСТАЛ
ЧЕМПІОНАТУ ЄВРОПИ

https://www.zoda.gov.ua/news/46551/zaporizki-
sportsmeni-pidkorili-pjedestal-chempionatu-jevropi.html

ЗОДА

01.08.2019 Абитуриенты  подали  в
запорожские  вузы  26  тысяч
электронных заявлений

https://reporter-ua.com/2019/08/01/349330_abiturienty-
podali-v-zaporozhskie-vuzy-26-tysyach-elektronnyh-
zayavleniy

Репортер

02.08.2019 Какие  специальности  стали
самыми  популярными  в
запорожских вузах

http://iz.com.ua/zaporoje/kakie-spetsialnosti-stali-
samyimi-populyarnyimi-v-zaporozhskih-vuzah

Индустриальное
Запорожье

ЯКІ  ЗАПОРІЗЬКІ  ВИШІ
НАЙПОПУЛЯРНІШІ  СЕРЕД
ВСТУПНИКІВ

http://sich.zp.ua/iaki-zaporizki-vyshi-najpopuliarnishi-
sered-vstupnykiv

Запорозька Січ

ТБ

29.07.2019 У  ЗНУ  триває  зарахування
абітурієнтів на бюджет

https://www.youtube.com/watch?v=vTCRpBFgl_M Z

Преса

https://www.youtube.com/watch?v=vTCRpBFgl_M
http://sich.zp.ua/iaki-zaporizki-vyshi-najpopuliarnishi-sered-vstupnykiv
http://sich.zp.ua/iaki-zaporizki-vyshi-najpopuliarnishi-sered-vstupnykiv
http://iz.com.ua/zaporoje/kakie-spetsialnosti-stali-samyimi-populyarnyimi-v-zaporozhskih-vuzah
http://iz.com.ua/zaporoje/kakie-spetsialnosti-stali-samyimi-populyarnyimi-v-zaporozhskih-vuzah
https://reporter-ua.com/2019/08/01/349330_abiturienty-podali-v-zaporozhskie-vuzy-26-tysyach-elektronnyh-zayavleniy
https://reporter-ua.com/2019/08/01/349330_abiturienty-podali-v-zaporozhskie-vuzy-26-tysyach-elektronnyh-zayavleniy
https://reporter-ua.com/2019/08/01/349330_abiturienty-podali-v-zaporozhskie-vuzy-26-tysyach-elektronnyh-zayavleniy
https://www.zoda.gov.ua/news/46551/zaporizki-sportsmeni-pidkorili-pjedestal-chempionatu-jevropi.html
https://www.zoda.gov.ua/news/46551/zaporizki-sportsmeni-pidkorili-pjedestal-chempionatu-jevropi.html
http://osvita.zoda.gov.ua/%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%BD%D1%83-%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA-%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80/
http://osvita.zoda.gov.ua/%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%BD%D1%83-%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA-%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80/


МОНІТОРИНГ ЗМІ 
29 липня– 4 серпня2019 року

Преса

01.09.20
19

«Запорізька
правда»  -  № 13
(31) (23869)  – с.
14

Перемоги  в  спорті  –
байдарки  та  каное,  дзюдо
(представниця  ЗНУ  -
веслувальниця  Людмила
Бабак  завоювала  призові
місця на чемпіонаті Європи з
марафону);  (представниця
ЗНУ  Інна  Черняк  виборола
золото на чемпіонаті Європи
з дзюдо серед спортсменів
з ураженням зору).
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