
МОНІТОРИНГ ЗМІ 
09.08.2019-16.08.19.

Інтернет 

10.08.19. Волейбольний Кубок за участю 
Орбіти-ЗНУ

http  ://1  news  .  zp  .  ua  /  v  -  zaporizhzhi  -  projde  -  volejbolnij  -
kubok  -  nezalezhnosti  /

Сайт перший 
запорізький

Волейбольний Кубок за участю 
Орбіти-ЗНУ

https  ://  akzent  .  zp  .  ua  /  v  -  zaporozhe  -  sostoitsya  -
mezhdunarodnyj  -  turnir  -  po  -  volejbolu  -  kubok  -
nezavisimosti  -2019/

Акцент

Волейбольний Кубок за участю 
Орбіти-ЗНУ

https  ://  champion  .  com  .  ua  /  others  /2019/08/10/824328/  natsio
nalni  -  zbirni  -  ukrayini  -  zigrayut  -  u  -  kubku  -  nezalezhnosti

Сайт Чемпіон

Волейбольний Кубок за участю 
Орбіти-ЗНУ

https  ://  prosportua  .  com  /  volejbol  -  sbornye  -  ukrainy  -  primut  -
uchastie  -  v  -  kubke  -  nezavisimosti  /

Сайт Проспорт

Волейбольний Кубок за участю 
Орбіти-ЗНУ

http  ://  zasport  .  zp  .  ua  /2019/08/10/  volejbolni  -  zbirni  -  p  -  yati  -
krayin  -  rozigrayut  -  u  -  zaporizhzhi  -  kubok  -  nezalezhnosti  /

ЗаСпорт

ЗНУ – в світовому рейтингу https  ://  www  .0619.  com  .  ua  /  news  /2477930/  sajty  -
melitopolskih  -  universitetov  -  popali  -  v  -  mirovoj  -  rejting

Сайт 0619

Щодо участі випускника ЗНУ в 
зйомках серіала

https  ://  vmestezp  .  org  /  proisshestviya  /128967/  v  -  zaporozhe  -
gopstopnuli  -  izvestnog

Портал Вместе

12.08.19 Додатковий набір в ЗНУ http  ://  zp  -  pravda  .  info  /2019/08/12/  skorystaisia  -
mozhlyvistiu  -  staty  -  studentom  -  shche  -  v  -  tsomu  -  rotsi  -  znu  -
provodyt  -  dodatkovyi  -  nabir  -  za  -  vsima  -  osvitnimy  -  rivniamy  -
i  -  spetsialnostiamy  /

ЗП правда

Додатковий набір в ЗНУ https  ://  www  .  mv  .  org  .  ua  /  news  /204618-
eshe  _  vozmozhno  _  stat  _  studentom  _  znu  _  provodit  _  dopolnit
elnyi  _  nabor  .  html

Мелітопольські 
вісті

Участь викладача ЗНУ в Літній 
школі

https  ://  www  .0372.  ua  /  news  /2479724/  u  -  cernivcah  -
rozpocala  -  robotu  -  litna  -  skola  -  molodih  -  zurnalistiv

Сайт 0372

https://www.0372.ua/news/2479724/u-cernivcah-rozpocala-robotu-litna-skola-molodih-zurnalistiv
https://www.0372.ua/news/2479724/u-cernivcah-rozpocala-robotu-litna-skola-molodih-zurnalistiv
https://www.mv.org.ua/news/204618-eshe_vozmozhno_stat_studentom_znu_provodit_dopolnitelnyi_nabor.html
https://www.mv.org.ua/news/204618-eshe_vozmozhno_stat_studentom_znu_provodit_dopolnitelnyi_nabor.html
https://www.mv.org.ua/news/204618-eshe_vozmozhno_stat_studentom_znu_provodit_dopolnitelnyi_nabor.html
http://zp-pravda.info/2019/08/12/skorystaisia-mozhlyvistiu-staty-studentom-shche-v-tsomu-rotsi-znu-provodyt-dodatkovyi-nabir-za-vsima-osvitnimy-rivniamy-i-spetsialnostiamy/
http://zp-pravda.info/2019/08/12/skorystaisia-mozhlyvistiu-staty-studentom-shche-v-tsomu-rotsi-znu-provodyt-dodatkovyi-nabir-za-vsima-osvitnimy-rivniamy-i-spetsialnostiamy/
http://zp-pravda.info/2019/08/12/skorystaisia-mozhlyvistiu-staty-studentom-shche-v-tsomu-rotsi-znu-provodyt-dodatkovyi-nabir-za-vsima-osvitnimy-rivniamy-i-spetsialnostiamy/
https://vmestezp.org/proisshestviya/128967/v-zaporozhe-gopstopnuli-izvestnog
https://vmestezp.org/proisshestviya/128967/v-zaporozhe-gopstopnuli-izvestnog
https://www.0619.com.ua/news/2477930/sajty-melitopolskih-universitetov-popali-v-mirovoj-rejting
https://www.0619.com.ua/news/2477930/sajty-melitopolskih-universitetov-popali-v-mirovoj-rejting
http://zasport.zp.ua/2019/08/10/volejbolni-zbirni-p-yati-krayin-rozigrayut-u-zaporizhzhi-kubok-nezalezhnosti/
http://zasport.zp.ua/2019/08/10/volejbolni-zbirni-p-yati-krayin-rozigrayut-u-zaporizhzhi-kubok-nezalezhnosti/
https://prosportua.com/volejbol-sbornye-ukrainy-primut-uchastie-v-kubke-nezavisimosti/
https://prosportua.com/volejbol-sbornye-ukrainy-primut-uchastie-v-kubke-nezavisimosti/
https://champion.com.ua/others/2019/08/10/824328/natsionalni-zbirni-ukrayini-zigrayut-u-kubku-nezalezhnosti
https://champion.com.ua/others/2019/08/10/824328/natsionalni-zbirni-ukrayini-zigrayut-u-kubku-nezalezhnosti
https://akzent.zp.ua/v-zaporozhe-sostoitsya-mezhdunarodnyj-turnir-po-volejbolu-kubok-nezavisimosti-2019/
https://akzent.zp.ua/v-zaporozhe-sostoitsya-mezhdunarodnyj-turnir-po-volejbolu-kubok-nezavisimosti-2019/
https://akzent.zp.ua/v-zaporozhe-sostoitsya-mezhdunarodnyj-turnir-po-volejbolu-kubok-nezavisimosti-2019/
http://1news.zp.ua/v-zaporizhzhi-projde-volejbolnij-kubok-nezalezhnosti/
http://1news.zp.ua/v-zaporizhzhi-projde-volejbolnij-kubok-nezalezhnosti/


13.08.19 Ботсад – база практик для студентів 
ЗНУ

https  ://  mig  .  com  .  ua  /  v  -  zaporozhe  -  v  -  botanicheskom  -  sadu  -
postrojat  -  sovremennuju  -  oranzhereju  /

МИГ

14.08.19 Факти з історії студмістечка ЗНУ http  ://  newsclub  .  zp  .  ua  /  ru  /  rodnoj  -  kraj  /  zaporozhskij  -
kraeved  -  pokazal  -  ostatki  -  cerkvi  -  vo  -  dvore  -  znu  -  foto  /

ЗП клубновин

Факти з історії студмістечка ЗНУ https  ://  www  .  inform  .  zp  .  ua  /2019/08/14/71425_  v  -
zaporozhe  -  na  -  territorii  -  universiteta  -  obnaruzhili  -  starinnyj  -
krest  /

Інформ ЗП

Факти з історії студмістечка ЗНУ https  ://  zanoza  -  news  .  com  /?  p  =148731 Заноза
Факти з історії студмістечка ЗНУ http  ://1  news  .  zp  .  ua  /  zaporozhskij  -  kraeved  -  rasskazal  -  o  -

czerkvi  -  vo  -  dvore  -  znu  /
Сайт перший 
запорізький

Факти з історії студмістечка ЗНУ https  ://  zp  -  fakty  .  net  .  ua  /  culture  /  na  -  stini  -  universitetskogo  -
korpusu  -  zafiksuvali  -  starovinniy  -  hrest

Факти ЗП

Факти з історії студмістечка ЗНУ https  ://  zp  .  vgorode  .  ua  /  news  /  sobytyia  /405161-  vot  -  eto  -  da  -
zaporozhskyi  -  kraeved  -  pokazal  -  ostatky  -  tserkvy  -  vo  -  dvore  -
znu

Вгороде-сайт

Участь представників ЗНУ в Дні 
молоді

https  ://  cultura  .  city  /  news  /  bibliotekari  -  dla  -  doroslogo  -
naselenna  -  no  6-  vidznacili  -  miznarodnij  -  den  -  molodi

Сайт ЗП культура

Ботсад – база практик для студентів 
ЗНУ

https  ://  shotam  .  info  /  u  -  zaporizhzhi  -  v  -  botanichnomu  -  sadu  -
zbuduiut  -  oranzhereiu  -  z  -  baseynom  /

Сайт Шотам

Волейбольний Кубок за участю 
Орбіти-ЗНУ

https  ://  sport  .  ua  /  uk  /  news  /454134-  ukrainki  -  proveli  -  pyat  -
kontrolnyh  -  matchey  -  s  -  rumyniey

Сайт Спорт

КАБМІН ПРИЗНАЧИВ 
ДИРЕКТОРА ШКОЛИ, 
ВИПУСКНИКА #  ЗНУСЕРГІЯ 
ГОРБАЧОВА ОСВІТНІМ 
ОМБУДСМЕНОМ
1985 року він закінчив філологічни 
факультет нашого університету.

https  ://  kp  .  ua  /  life  /644541-  pervym  -  v  -  ukrayne  -
obrazovatelnym  -  ombudsmenom  -  stal  -  byvshyi  -  uchytel  -
russkoho  -  yazyka

КП.ЮА-сайт

КАБМІН ПРИЗНАЧИВ https://mon.gov.ua/ua/news/teper-use-oficijno-kabmin- Сайт МОН 

https://mon.gov.ua/ua/news/teper-use-oficijno-kabmin-priznachiv-direktora-shkoli-sergiya-gorbachova-osvitnim-ombudsmenom?fbclid=IwAR3rmLDjEc4Fxx4XeMb4TkQyNRftVRzGBheBYj7CtdYU4TXGUcWbgc0Tst8
https://kp.ua/life/644541-pervym-v-ukrayne-obrazovatelnym-ombudsmenom-stal-byvshyi-uchytel-russkoho-yazyka
https://kp.ua/life/644541-pervym-v-ukrayne-obrazovatelnym-ombudsmenom-stal-byvshyi-uchytel-russkoho-yazyka
https://kp.ua/life/644541-pervym-v-ukrayne-obrazovatelnym-ombudsmenom-stal-byvshyi-uchytel-russkoho-yazyka
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B7%D0%BD%D1%83?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA13NXykzhSTpHwxjhrMjZA59tAOIIjQMytxupRMf6vNuTsReFpSvCrrlBaRamxu3N_HuBs_riv1YqBtFpr0rhuBQcRB7lk9rHZ4MTEV_tWb343Nt-izYwteDrWybXhS_sA5CbCxyGPdOqfHREMt7pbIFDC4whlauruudFR4D0APURYmhw8UXic7aTPPOsqMEUb8IOhHdIgsrycJ88bJGMmr3YttphoLNeNq0OMWm_7xIjoaEAvAPqGL4kaxmsfVWJV6G3OC9jKPtgq1p738CTupRLQOzUWx5RKUVctkV_76JpiBqRrO9Jq8gmSOBWgyJD4&__tn__=*NK-R-R
https://sport.ua/uk/news/454134-ukrainki-proveli-pyat-kontrolnyh-matchey-s-rumyniey
https://sport.ua/uk/news/454134-ukrainki-proveli-pyat-kontrolnyh-matchey-s-rumyniey
https://shotam.info/u-zaporizhzhi-v-botanichnomu-sadu-zbuduiut-oranzhereiu-z-baseynom/
https://shotam.info/u-zaporizhzhi-v-botanichnomu-sadu-zbuduiut-oranzhereiu-z-baseynom/
https://cultura.city/news/bibliotekari-dla-doroslogo-naselenna-no6-vidznacili-miznarodnij-den-molodi
https://cultura.city/news/bibliotekari-dla-doroslogo-naselenna-no6-vidznacili-miznarodnij-den-molodi
https://zp.vgorode.ua/news/sobytyia/405161-vot-eto-da-zaporozhskyi-kraeved-pokazal-ostatky-tserkvy-vo-dvore-znu
https://zp.vgorode.ua/news/sobytyia/405161-vot-eto-da-zaporozhskyi-kraeved-pokazal-ostatky-tserkvy-vo-dvore-znu
https://zp.vgorode.ua/news/sobytyia/405161-vot-eto-da-zaporozhskyi-kraeved-pokazal-ostatky-tserkvy-vo-dvore-znu
https://zp-fakty.net.ua/culture/na-stini-universitetskogo-korpusu-zafiksuvali-starovinniy-hrest
https://zp-fakty.net.ua/culture/na-stini-universitetskogo-korpusu-zafiksuvali-starovinniy-hrest
http://1news.zp.ua/zaporozhskij-kraeved-rasskazal-o-czerkvi-vo-dvore-znu/
http://1news.zp.ua/zaporozhskij-kraeved-rasskazal-o-czerkvi-vo-dvore-znu/
https://zanoza-news.com/?p=148731
https://www.inform.zp.ua/2019/08/14/71425_v-zaporozhe-na-territorii-universiteta-obnaruzhili-starinnyj-krest/
https://www.inform.zp.ua/2019/08/14/71425_v-zaporozhe-na-territorii-universiteta-obnaruzhili-starinnyj-krest/
https://www.inform.zp.ua/2019/08/14/71425_v-zaporozhe-na-territorii-universiteta-obnaruzhili-starinnyj-krest/
http://newsclub.zp.ua/ru/rodnoj-kraj/zaporozhskij-kraeved-pokazal-ostatki-cerkvi-vo-dvore-znu-foto/
http://newsclub.zp.ua/ru/rodnoj-kraj/zaporozhskij-kraeved-pokazal-ostatki-cerkvi-vo-dvore-znu-foto/
https://mig.com.ua/v-zaporozhe-v-botanicheskom-sadu-postrojat-sovremennuju-oranzhereju/
https://mig.com.ua/v-zaporozhe-v-botanicheskom-sadu-postrojat-sovremennuju-oranzhereju/


ДИРЕКТОРА ШКОЛИ, 
ВИПУСКНИКА #  ЗНУСЕРГІЯ 
ГОРБАЧОВА ОСВІТНІМ 
ОМБУДСМЕНОМ
1985 року він закінчив філологічни 
факультет нашого університету.

priznachiv-direktora-shkoli-sergiya-gorbachova-osvitnim-
ombudsmenom?
fbclid=IwAR3rmLDjEc4Fxx4XeMb4TkQyNRftVRzGBh
eBYj7CtdYU4TXGUcWbgc0Tst8

України

15.08.19 Волейбольний Кубок за участю 
Орбіти-ЗНУ

http  ://  alextv  .  zp  .  ua  /  index  .  php  ?  newsid  =135108 Алекс-сайт

Волейбольний Кубок за участю 
Орбіти-ЗНУ

https  ://  reporter  -  ua  .  com  /2019/08/15/349848_  v  -  zaporozhe  -
startuet  -  bolshoy  -  voleybolnyy  -  uik  -  end  -  foto

Сайт Репортер

16.08.19 Волейбольний Кубок за участю 
Орбіти-ЗНУ

https  ://  xsport  .  ua  /  volleyball  _  s  /  news  /  kubok  -  nezavisimosti  -
2019-  belarus  -  estoniya  -  ukraina  -  orbita  -  znu  -  zodyussh  -
video  -  translyatsiya  -_2118839/

Х-спорт

Щодо участі випускника ЗНУ в 
зйомках серіала

https  ://  www  .  ukrinform  .  ua  /  rubric  -  regions  /2757699-  u  -
zaporizzi  -  pograbuvali  -  vidomogo  -  ukrainskogo  -  aktora  .  html

Укрінформ

Проходження практики студента 
ЗНУ в газеті День

https  ://  day  .  kyiv  .  ua  /  ru  /  article  /  media  /  andrey  -  caplienko  -  o  -
voyne  -  na  -  vostoke  -  televizionnyh  -  reytingah  -  i  -  merah  -
bezopasnosti

Газета День

ТБ

13.08.19 Ролик для Форуму ЗНУ https  ://  www  .  youtube  .  com  /  watch  ?  v  =  NjUjXtVm  8  mQ Канал студради 
ЗНУ

15.08.201
9

День археолога - коментар викладача
ЗНУ Г.Тощева 

https  ://  www  .  youtube  .  com  /  watch  ?  v  =6  FsdrXqbUI  0 ЗП-Суспільне

КАБМІН ПРИЗНАЧИВ 
ДИРЕКТОРА ШКОЛИ, 
ВИПУСКНИКА #  ЗНУСЕРГІЯ 
ГОРБАЧОВА ОСВІТНІМ 

https  ://  www  .  youtube  .  com  /  watch  ?  v  =  CHZSHJ  10  ojc Рабінович ТБ

https://www.youtube.com/watch?v=CHZSHJ10ojc
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B7%D0%BD%D1%83?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA13NXykzhSTpHwxjhrMjZA59tAOIIjQMytxupRMf6vNuTsReFpSvCrrlBaRamxu3N_HuBs_riv1YqBtFpr0rhuBQcRB7lk9rHZ4MTEV_tWb343Nt-izYwteDrWybXhS_sA5CbCxyGPdOqfHREMt7pbIFDC4whlauruudFR4D0APURYmhw8UXic7aTPPOsqMEUb8IOhHdIgsrycJ88bJGMmr3YttphoLNeNq0OMWm_7xIjoaEAvAPqGL4kaxmsfVWJV6G3OC9jKPtgq1p738CTupRLQOzUWx5RKUVctkV_76JpiBqRrO9Jq8gmSOBWgyJD4&__tn__=*NK-R-R
https://www.youtube.com/watch?v=6FsdrXqbUI0
https://www.youtube.com/watch?v=NjUjXtVm8mQ
https://day.kyiv.ua/ru/article/media/andrey-caplienko-o-voyne-na-vostoke-televizionnyh-reytingah-i-merah-bezopasnosti
https://day.kyiv.ua/ru/article/media/andrey-caplienko-o-voyne-na-vostoke-televizionnyh-reytingah-i-merah-bezopasnosti
https://day.kyiv.ua/ru/article/media/andrey-caplienko-o-voyne-na-vostoke-televizionnyh-reytingah-i-merah-bezopasnosti
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2757699-u-zaporizzi-pograbuvali-vidomogo-ukrainskogo-aktora.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2757699-u-zaporizzi-pograbuvali-vidomogo-ukrainskogo-aktora.html
https://xsport.ua/volleyball_s/news/kubok-nezavisimosti-2019-belarus-estoniya-ukraina-orbita-znu-zodyussh-video-translyatsiya-_2118839/
https://xsport.ua/volleyball_s/news/kubok-nezavisimosti-2019-belarus-estoniya-ukraina-orbita-znu-zodyussh-video-translyatsiya-_2118839/
https://xsport.ua/volleyball_s/news/kubok-nezavisimosti-2019-belarus-estoniya-ukraina-orbita-znu-zodyussh-video-translyatsiya-_2118839/
https://reporter-ua.com/2019/08/15/349848_v-zaporozhe-startuet-bolshoy-voleybolnyy-uik-end-foto
https://reporter-ua.com/2019/08/15/349848_v-zaporozhe-startuet-bolshoy-voleybolnyy-uik-end-foto
http://alextv.zp.ua/index.php?newsid=135108
https://mon.gov.ua/ua/news/teper-use-oficijno-kabmin-priznachiv-direktora-shkoli-sergiya-gorbachova-osvitnim-ombudsmenom?fbclid=IwAR3rmLDjEc4Fxx4XeMb4TkQyNRftVRzGBheBYj7CtdYU4TXGUcWbgc0Tst8
https://mon.gov.ua/ua/news/teper-use-oficijno-kabmin-priznachiv-direktora-shkoli-sergiya-gorbachova-osvitnim-ombudsmenom?fbclid=IwAR3rmLDjEc4Fxx4XeMb4TkQyNRftVRzGBheBYj7CtdYU4TXGUcWbgc0Tst8
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B7%D0%BD%D1%83?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA13NXykzhSTpHwxjhrMjZA59tAOIIjQMytxupRMf6vNuTsReFpSvCrrlBaRamxu3N_HuBs_riv1YqBtFpr0rhuBQcRB7lk9rHZ4MTEV_tWb343Nt-izYwteDrWybXhS_sA5CbCxyGPdOqfHREMt7pbIFDC4whlauruudFR4D0APURYmhw8UXic7aTPPOsqMEUb8IOhHdIgsrycJ88bJGMmr3YttphoLNeNq0OMWm_7xIjoaEAvAPqGL4kaxmsfVWJV6G3OC9jKPtgq1p738CTupRLQOzUWx5RKUVctkV_76JpiBqRrO9Jq8gmSOBWgyJD4&__tn__=*NK-R-R


ОМБУДСМЕНОМ
1985 року він закінчив філологічни 
факультет нашого університету.

16.08.19 КАБМІН ПРИЗНАЧИВ 
ДИРЕКТОРА ШКОЛИ, 
ВИПУСКНИКА #  ЗНУСЕРГІЯ 
ГОРБАЧОВА ОСВІТНІМ 
ОМБУДСМЕНОМ
1985 року він закінчив філологічни 
факультет нашого університету.

https  ://  www  .  youtube  .  com  /  watch  ?  v  =  h  5  bNz  1  ymc  8  Q 1+1

КАБМІН ПРИЗНАЧИВ 
ДИРЕКТОРА ШКОЛИ, 
ВИПУСКНИКА #  ЗНУСЕРГІЯ 
ГОРБАЧОВА ОСВІТНІМ 
ОМБУДСМЕНОМ
1985 року він закінчив філологічни 
факультет нашого університету.

https://www.youtube.com/watch?v=3R3sjuzZlho ЮА-ТВ

Преса

15.08.2019 Верже – № 32 
(1353) – с. 12

«Запорожский СПАС – синергія боевых 
искусств» (у статті про ХХІІІ фестиваль 
національних воїнських та традиційних 
культур «Запорізький Спас» згадується у
числі його організаторів старший 
викладач кафедри теорії та методики 
фізичної культури і спорту ЗНУ, 
президент Всеукраїнської організації 
«СПАС» Олександр Притула)

https://www.youtube.com/watch?v=3R3sjuzZlho
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B7%D0%BD%D1%83?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA13NXykzhSTpHwxjhrMjZA59tAOIIjQMytxupRMf6vNuTsReFpSvCrrlBaRamxu3N_HuBs_riv1YqBtFpr0rhuBQcRB7lk9rHZ4MTEV_tWb343Nt-izYwteDrWybXhS_sA5CbCxyGPdOqfHREMt7pbIFDC4whlauruudFR4D0APURYmhw8UXic7aTPPOsqMEUb8IOhHdIgsrycJ88bJGMmr3YttphoLNeNq0OMWm_7xIjoaEAvAPqGL4kaxmsfVWJV6G3OC9jKPtgq1p738CTupRLQOzUWx5RKUVctkV_76JpiBqRrO9Jq8gmSOBWgyJD4&__tn__=*NK-R-R
https://www.youtube.com/watch?v=h5bNz1ymc8Q
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B7%D0%BD%D1%83?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA13NXykzhSTpHwxjhrMjZA59tAOIIjQMytxupRMf6vNuTsReFpSvCrrlBaRamxu3N_HuBs_riv1YqBtFpr0rhuBQcRB7lk9rHZ4MTEV_tWb343Nt-izYwteDrWybXhS_sA5CbCxyGPdOqfHREMt7pbIFDC4whlauruudFR4D0APURYmhw8UXic7aTPPOsqMEUb8IOhHdIgsrycJ88bJGMmr3YttphoLNeNq0OMWm_7xIjoaEAvAPqGL4kaxmsfVWJV6G3OC9jKPtgq1p738CTupRLQOzUWx5RKUVctkV_76JpiBqRrO9Jq8gmSOBWgyJD4&__tn__=*NK-R-R


«Запорозька Січ» –
№133-135 (6830-
6832) – с. 19

«Нагородили обдарованих спортсменів і 
тренерів» (подяками, грамотами і 
цінними подарунками відзначили 
молодих запорізьких спортсменів, 
зокрема студентку ФІФ Ганну 
Дмитренко – бронзову  
призерку чемпіонату світу із шашок-100,
що пройшов у Латвії) 

МОНІТОРИНГ ЗМІ 
09.08.2019-16.08.19.

Інтернет 

16.08.19. Участь Орбіти-ЗНУ в змаганнях https  ://  sport  .  ua  /  news  /454433-  v  -  zaporozhye  -  nachalis  -
mezhdunarodnye  -  voleybolnye  -  turniry

Портал «Спорт»

Участь Орбіти-ЗНУ в змаганнях https  ://  prosportua  .  com  /  volejbol  -  ukraina  -2-  vyigrala  -  vtoroj  -
match  -  podryad  -  na  -  kubke  -  nezavisimosti  /

https  ://  prosportua  .  com  /  volejbol  -  kubok  -  nezavisimosti  -
ukraina  -  i  -  belarus  -  opredelyat  -  chempiona  -  v  -  lichnoj  -
vstreche  /

Портал Про 
спорт

17.08.19 Участь Орбіти-ЗНУ в змаганнях https  ://  www  .  sb  .  by  /  articles  /  zhenskaya  -  sbornaya  -  belarusi  -
po  -  voleybolu  -  pobedila  -  estoniyu  -  na  -  turnire  -  v  -
zaporozhe  -.  html

«Беларусь-
сегодня»

Участь Орбіти-ЗНУ в змаганнях https  ://  tvr  .  by  /  news  /  sport  /  zhenskaya  _  sbornaya  _  belarusi  _  po
_  voleybolu  _  pobezhdaet  _  estoniyu  /

Портал ТВР

18.08.19 Участь Орбіти-ЗНУ в змаганнях https  ://  xsport  .  ua  /  volleyball  _  s  /  news  /  kubok  -  nezavisimosti  - Портал Х-спорт

https://xsport.ua/volleyball_s/news/kubok-nezavisimosti-2019-belarus-estoniya-ukraina-orbita-znu-zodyussh-video-translyatsiya-_2118839/
https://tvr.by/news/sport/zhenskaya_sbornaya_belarusi_po_voleybolu_pobezhdaet_estoniyu/
https://tvr.by/news/sport/zhenskaya_sbornaya_belarusi_po_voleybolu_pobezhdaet_estoniyu/
https://www.sb.by/articles/zhenskaya-sbornaya-belarusi-po-voleybolu-pobedila-estoniyu-na-turnire-v-zaporozhe-.html
https://www.sb.by/articles/zhenskaya-sbornaya-belarusi-po-voleybolu-pobedila-estoniyu-na-turnire-v-zaporozhe-.html
https://www.sb.by/articles/zhenskaya-sbornaya-belarusi-po-voleybolu-pobedila-estoniyu-na-turnire-v-zaporozhe-.html
https://prosportua.com/volejbol-kubok-nezavisimosti-ukraina-i-belarus-opredelyat-chempiona-v-lichnoj-vstreche/
https://prosportua.com/volejbol-kubok-nezavisimosti-ukraina-i-belarus-opredelyat-chempiona-v-lichnoj-vstreche/
https://prosportua.com/volejbol-kubok-nezavisimosti-ukraina-i-belarus-opredelyat-chempiona-v-lichnoj-vstreche/
https://prosportua.com/volejbol-ukraina-2-vyigrala-vtoroj-match-podryad-na-kubke-nezavisimosti/
https://prosportua.com/volejbol-ukraina-2-vyigrala-vtoroj-match-podryad-na-kubke-nezavisimosti/
https://sport.ua/news/454433-v-zaporozhye-nachalis-mezhdunarodnye-voleybolnye-turniry
https://sport.ua/news/454433-v-zaporozhye-nachalis-mezhdunarodnye-voleybolnye-turniry


2019-  belarus  -  estoniya  -  ukraina  -  orbita  -  znu  -  zodyussh  -
video  -  translyatsiya  -_2118839/

https  ://  xsport  .  ua  /  volleyball  _  s  /  news  /  trener  -  sbornoy  -
ukrainy  -  nuzhno  -  bolshe  -  sportivnoy  -  zlosti  -  i  -
uverennosti  _2119354/

Участь Орбіти-ЗНУ в змаганнях https  ://  minsknews  .  by  /  volejbolisty  -  belorusskoj  -  sbornoj  -
obygrali  -  komandu  -  ukrainy  /

Минск-новости

Участь Орбіти-ЗНУ в змаганнях https  ://  sport  .  ua  /  news  /454650-  muzhskaya  -  i  -  zhenskaya  -
sbornye  -  ukrainy  -  vyigrali  -  kubok  -  nezavisimosti

Портал «Спорт»

Участь Орбіти-ЗНУ в змаганнях https  ://  ua  .  tribuna  .  com  /  volleyball  /1077339368.  html Портал 
«Трибуна»

Участь Орбіти-ЗНУ в змаганнях https  ://  ua  .  tribuna  .  com  /  volleyball  /1077339272.  html Портал 
«Трибуна»

Професор ЗНУ став дійсним 
членом академії

https  ://  www  .  mv  .  org  .  ua  /  news  /205074-
zaporozhskii  _  professor  _  stal  _  chlenom  _  ukrainskoi  _  akadem
ii  _  nauk  .  html

Місцеві новини

19.08.19 Участь Орбіти-ЗНУ в змаганнях https  ://  www  .  ukrinform  .  ru  /  rubric  -  sports  /2762865-  fiziceski  -
zenskaa  -  sbornaa  -  ukrainy  -  po  -  volejbolu  -  gotova  -  k  -
cempionatu  -  evropy  -  egiazarov  .  html

Укрінформ

20.08.19 Участь Орбіти-ЗНУ в змаганнях https  ://  ua  .  tribuna  .  com  /  volleyball  /1077403391.  html Портал 
«Трибуна»

Участь Орбіти-ЗНУ в змаганнях https  ://  sport  .  ua  /  uk  /  news  /454892-  stal  -  izvesten  -  sostav  -
sbornoy  -  ukrainy  -  na  -  evro  -2019-  po  -  voleybolu

Портал «Спорт»

Студент ЗНУ на практиці в газеті 
«День»

https  ://  detector  .  media  /  withoutsection  /  article  /169999/2019-
08-20-  andrii  -  tsaplienko  -  pro  -  viinu  -  na  -  skhodi  -  televiziini  -
reitingi  -  ta  -  zakhodi  -  bezpeki  -  zhurnalistiv  /

Сайт Детектор

21.08.19 Фаховий коментар декана Алли https  ://  inform  -  ua  .  info  /  economics  /1566363436- Інформ-ЮА

https://inform-ua.info/economics/1566363436-budushchee-ukraynskoy-gryvn-prognoz-eksperta
https://detector.media/withoutsection/article/169999/2019-08-20-andrii-tsaplienko-pro-viinu-na-skhodi-televiziini-reitingi-ta-zakhodi-bezpeki-zhurnalistiv/
https://detector.media/withoutsection/article/169999/2019-08-20-andrii-tsaplienko-pro-viinu-na-skhodi-televiziini-reitingi-ta-zakhodi-bezpeki-zhurnalistiv/
https://detector.media/withoutsection/article/169999/2019-08-20-andrii-tsaplienko-pro-viinu-na-skhodi-televiziini-reitingi-ta-zakhodi-bezpeki-zhurnalistiv/
https://sport.ua/uk/news/454892-stal-izvesten-sostav-sbornoy-ukrainy-na-evro-2019-po-voleybolu
https://sport.ua/uk/news/454892-stal-izvesten-sostav-sbornoy-ukrainy-na-evro-2019-po-voleybolu
https://ua.tribuna.com/volleyball/1077403391.html
https://www.ukrinform.ru/rubric-sports/2762865-fiziceski-zenskaa-sbornaa-ukrainy-po-volejbolu-gotova-k-cempionatu-evropy-egiazarov.html
https://www.ukrinform.ru/rubric-sports/2762865-fiziceski-zenskaa-sbornaa-ukrainy-po-volejbolu-gotova-k-cempionatu-evropy-egiazarov.html
https://www.ukrinform.ru/rubric-sports/2762865-fiziceski-zenskaa-sbornaa-ukrainy-po-volejbolu-gotova-k-cempionatu-evropy-egiazarov.html
https://www.mv.org.ua/news/205074-zaporozhskii_professor_stal_chlenom_ukrainskoi_akademii_nauk.html
https://www.mv.org.ua/news/205074-zaporozhskii_professor_stal_chlenom_ukrainskoi_akademii_nauk.html
https://www.mv.org.ua/news/205074-zaporozhskii_professor_stal_chlenom_ukrainskoi_akademii_nauk.html
https://ua.tribuna.com/volleyball/1077339272.html
https://ua.tribuna.com/volleyball/1077339368.html
https://sport.ua/news/454650-muzhskaya-i-zhenskaya-sbornye-ukrainy-vyigrali-kubok-nezavisimosti
https://sport.ua/news/454650-muzhskaya-i-zhenskaya-sbornye-ukrainy-vyigrali-kubok-nezavisimosti
https://minsknews.by/volejbolisty-belorusskoj-sbornoj-obygrali-komandu-ukrainy/
https://minsknews.by/volejbolisty-belorusskoj-sbornoj-obygrali-komandu-ukrainy/
https://xsport.ua/volleyball_s/news/trener-sbornoy-ukrainy-nuzhno-bolshe-sportivnoy-zlosti-i-uverennosti_2119354/
https://xsport.ua/volleyball_s/news/trener-sbornoy-ukrainy-nuzhno-bolshe-sportivnoy-zlosti-i-uverennosti_2119354/
https://xsport.ua/volleyball_s/news/trener-sbornoy-ukrainy-nuzhno-bolshe-sportivnoy-zlosti-i-uverennosti_2119354/
https://xsport.ua/volleyball_s/news/kubok-nezavisimosti-2019-belarus-estoniya-ukraina-orbita-znu-zodyussh-video-translyatsiya-_2118839/
https://xsport.ua/volleyball_s/news/kubok-nezavisimosti-2019-belarus-estoniya-ukraina-orbita-znu-zodyussh-video-translyatsiya-_2118839/


Череп budushchee  -  ukraynskoy  -  gryvn  -  prognoz  -  eksperta
Участь студентів ЗНУ в зйомках 
серіалу

https  ://  ria  -
m  .  tv  /  news  /162477/  student  _  iz  _  berdyanska  _  snimaetsya  _  v  _
seriale  _  vmeste  _  s  _  ukrainskimi  _  zvezdami  .  html

Портал РІА

Студент ЗНУ на практиці в газеті 
«День»

https  ://  day  .  kyiv  .  ua  /  ru  /  article  /  obshchestvo  -  letnyaya  -  shkola  -
zhurnalistiki  /  vazhnyy  -  tandem  -  prepodavatel  -  i  -  student

Газета «День»

22.08.19 Участь Орбіти-ЗНУ в змаганнях https  ://  sport  .  ua  /  uk  /  news  /455069-  sbornaya  -  ukrainy  -
nachinaet  -  vystupleniya  -  na  -  chempionate  -  evropy

Портал «Спорт»

Згадка про екс-замінування в ЗНУ http  ://  z  -  city  .  com  .  ua  /22-08-19-11-22.08.2019 Портал З-сіті
Проходження практики студента 
ЗНУ в газеті День

https  ://  day  .  kyiv  .  ua  /  ru  /  article  /  media  /  andrey  -  caplienko  -  o  -
voyne  -  na  -  vostoke  -  televizionnyh  -  reytingah  -  i  -  merah  -
bezopasnosti

Газета День

ТБ

20.08.19 Професор ЗНУ Максим Лепський 
про Рейнську експедицію

https  ://  www  .  youtube  .  com  /  watch  ?  v  =  B  3  rIae  3  hoUY Проєкт 
«Говорящий 
город»

21.08.19 Історик ЗНУ з ТБ-коментарем https  ://  www  .  youtube  .  com  /  watch  ?  v  =  vl  3  PFFpSfCs ЗП Суспільне

Преса

10.05.2018 Верже – № 33 (1354) –
с. 5

«История учит тому, что на ее ошибках 
никто не учится» (політолог ЗНУ Тетяна
Ніколаєіва виступає із критикою роботи 
антикорупційних органів в Україні та 
зауваженнями щодо корегування 
законодавства у цій галузі)

https://www.youtube.com/watch?v=vl3PFFpSfCs
https://www.youtube.com/watch?v=B3rIae3hoUY
https://day.kyiv.ua/ru/article/media/andrey-caplienko-o-voyne-na-vostoke-televizionnyh-reytingah-i-merah-bezopasnosti
https://day.kyiv.ua/ru/article/media/andrey-caplienko-o-voyne-na-vostoke-televizionnyh-reytingah-i-merah-bezopasnosti
https://day.kyiv.ua/ru/article/media/andrey-caplienko-o-voyne-na-vostoke-televizionnyh-reytingah-i-merah-bezopasnosti
http://z-city.com.ua/22-08-19-11-22.08.2019
https://sport.ua/uk/news/455069-sbornaya-ukrainy-nachinaet-vystupleniya-na-chempionate-evropy
https://sport.ua/uk/news/455069-sbornaya-ukrainy-nachinaet-vystupleniya-na-chempionate-evropy
https://day.kyiv.ua/ru/article/obshchestvo-letnyaya-shkola-zhurnalistiki/vazhnyy-tandem-prepodavatel-i-student
https://day.kyiv.ua/ru/article/obshchestvo-letnyaya-shkola-zhurnalistiki/vazhnyy-tandem-prepodavatel-i-student
https://ria-m.tv/news/162477/student_iz_berdyanska_snimaetsya_v_seriale_vmeste_s_ukrainskimi_zvezdami.html
https://ria-m.tv/news/162477/student_iz_berdyanska_snimaetsya_v_seriale_vmeste_s_ukrainskimi_zvezdami.html
https://ria-m.tv/news/162477/student_iz_berdyanska_snimaetsya_v_seriale_vmeste_s_ukrainskimi_zvezdami.html
https://inform-ua.info/economics/1566363436-budushchee-ukraynskoy-gryvn-prognoz-eksperta


«Горожанин.Информ»
– №31 (523) – с. 2

Блок-привітання із Днем Незалежності 
України запоріжан від народного 
депутата України Миколи Фролова  

«МИГ» – №34 (7239) 
– с. 9

Блок-привітання із Днем Незалежності 
України містян від народного депутата 
України Миколи Фролова  

«Правда.zp» – № 16 
(34) (23872). – с. 14

Коротко «Дзюдо» (за результатами 
засідання тренерської ради Федерації 
дзюдо України визначено склад збірних 
команд для участі у трьох міжнародних 
заходах: на чемпіонаті світу 25 серпня – 
1 вересня у Токіо Україну 
представлятимуть троє запоріжан, у їх 
числі випускниця ЗНУ Марина Черняк)

«Правда.zp» – № 16 
(34) (23872). – с. 14

Коротко «Байдарки та каное» (у Полтаві 
відбувся чемпіонат України з веслування
на байдарках і каное серед дорослих, де 
визначні нагороди здобули студенти 
ЗНУ Людмила Бабак і Дмитро Кряж: 
Людмила Бабак у каное-одиночці стала 
другою на дистанціях 500 м та виборола 
«бронзу» на 200-метрівці. А в парі із 
запорізьким спортсменом Денисом 
Давидовим у змішаній двійці показала 
другий результат на дистанції 500 м;
чоловіча двійка Денис Давидов та 
студент Дмитро Кряж також була 
другою на дистанціях 1000 та 500 м, а 
ще здобула «бронзу» на дистанції 5000 



м. 

МОНІТОРИНГ ЗМІ 
23.08.19.-2.09.19

Інтернет 

27.08.201
9

Алея парасольок ЗНУ https://golos.zp.ua/obshhestvo/218329/v-zaporozhe-
pojavitsja-svoja-alleja-zontov-foto

Портал Голос

Випускники ЗНУ в українському 
парламенті:

Сергій Штепа (видавнича справа 
та редагування)
Павло Мельник (ФІФ)
Володимир Кальцев (істфак)

Михайло Федоров (випускник 
ФСУ)
віце-прем'єр, міністр цифрової 
трансформації

http://1news.zp.ua/deputaty-zaporozhya-v-verhovnoj-rade/ Сайт Перший 
Запорізький

28.08.201
9

Курси НАТО в Інженерному 
інституті ЗНУ

https://ztv.zp.ua/u-zaporizhzhi-startuvaly-kurs%d1%8b-
nato-dlya-vijskovyh/

Сайт каналу Зет

29.08.201 День знань у ЗНУ http://zp-pravda.info/2019/08/29/den-znan-u-znu- Запорізька правда

http://zp-pravda.info/2019/08/29/den-znan-u-znu-vidbudetsia-30-serpnia-pryvitannia-pershokursnykam-tseremonii-vidkryttia-suchasnykh-audytorii-ta-korpusiv-dres-kod-sviata-vyshyvanka-detalna-prohrama/
https://ztv.zp.ua/u-zaporizhzhi-startuvaly-kurs%D1%8B-nato-dlya-vijskovyh/
https://ztv.zp.ua/u-zaporizhzhi-startuvaly-kurs%D1%8B-nato-dlya-vijskovyh/
http://1news.zp.ua/deputaty-zaporozhya-v-verhovnoj-rade/
https://golos.zp.ua/obshhestvo/218329/v-zaporozhe-pojavitsja-svoja-alleja-zontov-foto
https://golos.zp.ua/obshhestvo/218329/v-zaporozhe-pojavitsja-svoja-alleja-zontov-foto


9 Анонс vidbudetsia-30-serpnia-pryvitannia-pershokursnykam-
tseremonii-vidkryttia-suchasnykh-audytorii-ta-korpusiv-
dres-kod-sviata-vyshyvanka-detalna-prohrama/

ЗНУ за присутністю в інтернет-
просторі – абсолютний лідер регіону
за рейтингом Webometrics

https://pedpresa.ua/200500-znu-v-internet-prostori-
absolyutnyj-lider-regionu-za-rejtyngom-webometrics.html

Портал Педпреса

ЗНУ за присутністю в інтернет-
просторі – абсолютний лідер регіону
за рейтингом Webometrics

https://www.inform.zp.ua/2019/08/29/72638_sajt-znu-
zanyal-13-mesto-vo-vseukrainskom-rejtinge-po-
informativnosti/

Сайт Інформ

ЗНУ за присутністю в інтернет-
просторі – абсолютний лідер регіону
за рейтингом Webometrics

http://zp-pravda.info/2019/08/29/znu-za-prysutnistiu-v-
internet-prostori-absoliutnyi-lider-rehionu-za-reitynhom-
webometrics/

Запорізька правда

Випускники ЗНУ в українському 
парламенті:
Михайло Федоров (випускник 
ФСУ)
віце-прем'єр, міністр цифрової 
трансформації

https://www.unn.com.ua/uk/publication/1821423-ze-
ministri-khto-voni-chleni-novogo-kabminu

Українські 
національні 
новини

Випускники ЗНУ в українському 
парламенті:
Михайло Федоров (випускник 
ФСУ)
віце-прем'єр, міністр цифрової 
трансформації

https://glavcom.ua/country/politics/uryadoviy-kvartal-hto-
i-yak-vjihav-u-visoki-kabineti-621376.html

Сайт Главком

Випускники ЗНУ в українському 
парламенті:
Михайло Федоров (випускник 
ФСУ)
віце-прем'єр, міністр цифрової 

https://hromadske.ua/posts/ministri-novogo-uryadu-hto-
voni

Сайт Громадську

https://hromadske.ua/posts/ministri-novogo-uryadu-hto-voni
https://hromadske.ua/posts/ministri-novogo-uryadu-hto-voni
https://glavcom.ua/country/politics/uryadoviy-kvartal-hto-i-yak-vjihav-u-visoki-kabineti-621376.html
https://glavcom.ua/country/politics/uryadoviy-kvartal-hto-i-yak-vjihav-u-visoki-kabineti-621376.html
https://www.unn.com.ua/uk/publication/1821423-ze-ministri-khto-voni-chleni-novogo-kabminu
https://www.unn.com.ua/uk/publication/1821423-ze-ministri-khto-voni-chleni-novogo-kabminu
http://zp-pravda.info/2019/08/29/znu-za-prysutnistiu-v-internet-prostori-absoliutnyi-lider-rehionu-za-reitynhom-webometrics/
http://zp-pravda.info/2019/08/29/znu-za-prysutnistiu-v-internet-prostori-absoliutnyi-lider-rehionu-za-reitynhom-webometrics/
http://zp-pravda.info/2019/08/29/znu-za-prysutnistiu-v-internet-prostori-absoliutnyi-lider-rehionu-za-reitynhom-webometrics/
https://www.inform.zp.ua/2019/08/29/72638_sajt-znu-zanyal-13-mesto-vo-vseukrainskom-rejtinge-po-informativnosti/
https://www.inform.zp.ua/2019/08/29/72638_sajt-znu-zanyal-13-mesto-vo-vseukrainskom-rejtinge-po-informativnosti/
https://www.inform.zp.ua/2019/08/29/72638_sajt-znu-zanyal-13-mesto-vo-vseukrainskom-rejtinge-po-informativnosti/
https://pedpresa.ua/200500-znu-v-internet-prostori-absolyutnyj-lider-regionu-za-rejtyngom-webometrics.html
https://pedpresa.ua/200500-znu-v-internet-prostori-absolyutnyj-lider-regionu-za-rejtyngom-webometrics.html
http://zp-pravda.info/2019/08/29/den-znan-u-znu-vidbudetsia-30-serpnia-pryvitannia-pershokursnykam-tseremonii-vidkryttia-suchasnykh-audytorii-ta-korpusiv-dres-kod-sviata-vyshyvanka-detalna-prohrama/
http://zp-pravda.info/2019/08/29/den-znan-u-znu-vidbudetsia-30-serpnia-pryvitannia-pershokursnykam-tseremonii-vidkryttia-suchasnykh-audytorii-ta-korpusiv-dres-kod-sviata-vyshyvanka-detalna-prohrama/


трансформації
Випускники ЗНУ в українському 
парламенті:
Михайло Федоров (випускник 
ФСУ)
віце-прем'єр, міністр цифрової 
трансформації

https://www.rbc.ua/ukr/news/rada-utverdila-sostav-
novogo-kabmina-1567095013.html

Портал РБК 
Україна

Випускники ЗНУ в українському 
парламенті:
Михайло Федоров (випускник 
ФСУ)
віце-прем'єр, міністр цифрової 
трансформації

https://24tv.ua/mihaylo_fedorov_vid_studentskogo_mera_
do_vitse_premyeraministra_tsifrovoyi_transformatsi_n11
98724

Канал 24

Випускники ЗНУ в українському 
парламенті:
Михайло Федоров (випускник 
ФСУ)
віце-прем'єр, міністр цифрової 
трансформації

https://nv.ua/ukr/ukraine/vru-deputaty/noviy-ministr-
cifrovoji-transformaciji-mihaylo-fedorov-golovni-fakti-
novini-ukrajini-50033738.html

Сайт НОВ

Випускники ЗНУ в українському 
парламенті:
Михайло Федоров (випускник 
ФСУ)
віце-прем'єр, міністр цифрової 
трансформації

https://glavcom.ua/news/sluga-narodu-vistupaje-za-
priznachennya-vice-premjerami-kulebi-i-fedorova-
621261.html

Главком

30.08.201
9

День знань у ЗНУ http://porogy.zp.ua/2019/08/den-znan-u-zaporizkomu-
natsionalnomu-universyteti/

Портал Пороги

День знань у ЗНУ https  ://  www  .  zoda  .  gov  .  ua  /  news  /46904/  studenti  -
zaporizkogo  -  natsionalnogo  -  universitetu  -  vidznachili  -

Сайт ЗОДА

https://www.zoda.gov.ua/news/46904/studenti-zaporizkogo-natsionalnogo-universitetu-vidznachili-mizhnarodniy-den-znan.html
https://www.zoda.gov.ua/news/46904/studenti-zaporizkogo-natsionalnogo-universitetu-vidznachili-mizhnarodniy-den-znan.html
http://porogy.zp.ua/2019/08/den-znan-u-zaporizkomu-natsionalnomu-universyteti/
http://porogy.zp.ua/2019/08/den-znan-u-zaporizkomu-natsionalnomu-universyteti/
https://glavcom.ua/news/sluga-narodu-vistupaje-za-priznachennya-vice-premjerami-kulebi-i-fedorova-621261.html
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https://nv.ua/ukr/ukraine/vru-deputaty/noviy-ministr-cifrovoji-transformaciji-mihaylo-fedorov-golovni-fakti-novini-ukrajini-50033738.html
https://nv.ua/ukr/ukraine/vru-deputaty/noviy-ministr-cifrovoji-transformaciji-mihaylo-fedorov-golovni-fakti-novini-ukrajini-50033738.html
https://nv.ua/ukr/ukraine/vru-deputaty/noviy-ministr-cifrovoji-transformaciji-mihaylo-fedorov-golovni-fakti-novini-ukrajini-50033738.html
https://24tv.ua/mihaylo_fedorov_vid_studentskogo_mera_do_vitse_premyeraministra_tsifrovoyi_transformatsi_n1198724
https://24tv.ua/mihaylo_fedorov_vid_studentskogo_mera_do_vitse_premyeraministra_tsifrovoyi_transformatsi_n1198724
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mizhnarodniy  -  den  -  znan  .  html
День знань у ЗНУ http://zor.gov.ua/content/55-tysyach-studentiv-

rozpochaly-navchannya-v-zaporizkomu-
nacionalnomu-universyteti

Сайт 
Запорізької 
обласної ради

День знань у ЗНУ https://ztv.zp.ua/u-zaporizkomu-naczionalnomu-
universyteti-vidsvyatkuvaly-den-znan/

Сайт каналу Зет

День знань у ЗНУ https://vmestezp.org/obshhestvo/130986/v-znu-
mezhdunarodnyj-den-znanij-otmetili-ceremoniej-
posvjashhenija-pervokursnikov-foto

Сайт Вместе

День знань у ЗНУ https://tv5.zp.ua/news/zaporizki-universiteti-sogodni-
vidkrili-svoyi-dveri-pershokursnikam/

ТВ 5

Інцидент зі студентами, котрі 
провели несанкціонований захід під 
час Дня знань:
Сторінка студентів в телеграм:
Цитата 
Хорошая акция
Если вкладывать сугубо суть, адмен 
не против подобного рода 
выражения своей позиции. 
P.S. Пресс-центр, надеюсь вы 
донесли всем всё вовремя

https://t.me/mqznu Телеграм канал
Ртуть ЗНУ

Заклик на Фейсбук:
Ганьба!В моєму рідному 
Запорізькому Національному 
Університеті 4 антиукраїнських 
елементи з факультету 
журналістики, які на превеликий 
жаль все ще студенти - вийшли під 

https  ://  www  .  facebook  .  com  /  groups  /  zabor  .  zp  /  permalink  /12
26742527525911/

Фейсбук

https://www.facebook.com/groups/zabor.zp/permalink/1226742527525911/
https://www.facebook.com/groups/zabor.zp/permalink/1226742527525911/
https://t.me/mqznu
https://tv5.zp.ua/news/zaporizki-universiteti-sogodni-vidkrili-svoyi-dveri-pershokursnikam/
https://tv5.zp.ua/news/zaporizki-universiteti-sogodni-vidkrili-svoyi-dveri-pershokursnikam/
https://vmestezp.org/obshhestvo/130986/v-znu-mezhdunarodnyj-den-znanij-otmetili-ceremoniej-posvjashhenija-pervokursnikov-foto
https://vmestezp.org/obshhestvo/130986/v-znu-mezhdunarodnyj-den-znanij-otmetili-ceremoniej-posvjashhenija-pervokursnikov-foto
https://vmestezp.org/obshhestvo/130986/v-znu-mezhdunarodnyj-den-znanij-otmetili-ceremoniej-posvjashhenija-pervokursnikov-foto
https://ztv.zp.ua/u-zaporizkomu-naczionalnomu-universyteti-vidsvyatkuvaly-den-znan/
https://ztv.zp.ua/u-zaporizkomu-naczionalnomu-universyteti-vidsvyatkuvaly-den-znan/
http://zor.gov.ua/content/55-tysyach-studentiv-rozpochaly-navchannya-v-zaporizkomu-nacionalnomu-universyteti
http://zor.gov.ua/content/55-tysyach-studentiv-rozpochaly-navchannya-v-zaporizkomu-nacionalnomu-universyteti
http://zor.gov.ua/content/55-tysyach-studentiv-rozpochaly-navchannya-v-zaporizkomu-nacionalnomu-universyteti
https://www.zoda.gov.ua/news/46904/studenti-zaporizkogo-natsionalnogo-universitetu-vidznachili-mizhnarodniy-den-znan.html


час святкування Дня знань з труною 
і вимогами навчатися "на руSSком 
єзикє". Мало того,що вони 
порушують закон "Про 
функціонування української мови як 
державної",то вони ще й паплюжать 
честь найкращого на мою думку 
університету регіону.Мені як 
випускнику Історичного факультету 
цього ВНЗ, якому я дуже вдячний за 
знання і прекрасний науково-
педагогічний колектив - соромно за 
те, що відбувається тут. Тому я 
закликаю керівництво Zaporizhzhia 
National University - ЗНУ, 
Студентська рада Історичного 
факультету ЗНУ (як мого рідного та 
завжди проукраїнського факультету),
Студентська рада ЗНУ та Факультет 
журналістики ЗНУ провести 
розслідування з цього питання та 
відрахувати цих "студентів" із 
занесенням негативної 
характеристики до особистої справи 
за порушення закону "Про 
українську мову як державну" та 
паплюження честі та престижу 
ЗНУ.Сподіваюся,що мій заклик буде 
почутий.Прошу максимального 



репосту!

Стосовно ситуації з антиукраїнської 
провокації,яка сьогодні відбулася в 
ЗНУ. Викладачі ЗНУ мені 
повідомили,що на превеликий жаль 
згідно із законом України"Про 
освіту" відрахувати цих виродків не 
можна. Але за інформацією з 
порталу actual today якому декан 
факультету журналістики ЗНУ пан 
Костюк дав коментар - з цими 
антиукраїнськими елементами 
проведуть виховну бесіду,тому 
проукраїнська громадськість 
Запоріжжя буде тримати цю 
ситуацію під контролем,тому це ще 
не кінець і очікуватимемо реакцію 
керівництва ЗНУ.
А зараз знайомтеся з одним із цих 
виродків: Олександр Богданович - 
студент Факультету журналістики 
ЗНУ, антиукраїнські налаштований, 
учасник багатьох проплачених акцій 
т.зв. партії Шмарія,так сказати: 
знайте ворога в обличчя.
Ну і звісно посилання на соцмережі: 
https://www.instagram.com/jesus_v2.0/
?igshid=8ay59nhnmmbv



Інцидент зі студентами, котрі 
провели несанкціонований захід під 
час Дня знань

https://ria-
m.tv/news/163493/studentyi_provokatoryi_k_znu_prinesli
_grob_i_vklyuchili_pohoronnuyu_muzyiku_(foto).html

Сайт РІА 
Мелітополь

Інцидент зі студентами, котрі 
провели несанкціонований захід під 
час Дня знань

http://news.mspravka.info/235128/ Сайт Наш город

Інцидент зі студентами, котрі 
провели несанкціонований захід під 
час Дня знань

https://akzent.zp.ua/den-znanij-s-hajpom-pod-steny-znu-
prinesli-grob-i-vklyuchili-pohoronnuyu-muzyku-foto/

Сайт Акцент

Інцидент зі студентами, котрі 
провели несанкціонований захід під 
час Дня знань

https://zanoza-news.com/n/2019/08/30/29282 Сайт ЗАНОЗА

Інцидент зі студентами, котрі 
провели несанкціонований захід під 
час Дня знань

https://zp.depo.ua/ukr/zp/u-zaporizkomu-vishi-maybutni-
zhurnalisti-vlashtuvali-demarsh-vimagayuchi-
vikladannya-rosiyskoyu-zmi-201908301020559

Портал Депо

Інцидент зі студентами, котрі 
провели несанкціонований захід під 
час Дня знань

https://zp-fakty.net.ua/criminal/u-znu-pid-chas-
urochistostey-studenti-prinesli-grob-ta-uvimknuli-
pohoronnu-muziku

Факти Запоріжжя

Інцидент зі студентами, котрі 
провели несанкціонований захід під 
час Дня знань

https://tv5.zp.ua/news/zaporizki-studenti-zhurnalisti-
vimagali-navchannya-rosijskoyu-movoyu-foto/

Сайт ТВ 5

Інцидент зі студентами, котрі 
провели несанкціонований захід під 
час Дня знань

http://zabor.zp.ua/www/content/v-zaporozhe-na-den-
znanii-k-znu-prinesli-grob-i-vklyuchili-pokhoronnuyu-
muzyku-foto

Сайт Забор

Інцидент зі студентами, котрі 
провели несанкціонований захід під 
час Дня знань

https://espreso.tv/news/2019/08/30/u_zaporizhzhi_student
y_pryyshly_do_universytetu_z_domovynoyu_bo_khochut
_vyvchaty_quotruskiy_yazykquot

Сайт Еспресо

Інцидент зі студентами, котрі https://24tv.ua/u_zaporizhzhi_studenti_protestuvali_bo_ho 24 канал
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https://ria-m.tv/news/163493/studentyi_provokatoryi_k_znu_prinesli_grob_i_vklyuchili_pohoronnuyu_muzyiku_(foto).html
https://ria-m.tv/news/163493/studentyi_provokatoryi_k_znu_prinesli_grob_i_vklyuchili_pohoronnuyu_muzyiku_(foto).html
https://ria-m.tv/news/163493/studentyi_provokatoryi_k_znu_prinesli_grob_i_vklyuchili_pohoronnuyu_muzyiku_(foto).html


провели несанкціонований захід під 
час Дня знань

chut_navchatisya_rosiyskoyu_movoyu_n1199020

Інцидент зі студентами, котрі 
провели несанкціонований захід під 
час Дня знань

https://vgolos.com.ua/news/pryjshly-z-trunoyu-vymagaty-
rosijsku-movu-v-ukrayinskomu-vuzi-studenty-
vlashtuvaly-guchnyj-skandal-foto_1052195.html

Сайт Вголос

Інцидент зі студентами, котрі 
провели несанкціонований захід під 
час Дня знань

https://www.obozrevatel.com/moyashkola/news/hotim-
uchitsya-na-russkom-yazyike-v-zaporozhe-na-den-znanij-
studentyi-prinesli-grob.htm

Обозреватель

Інцидент зі студентами, котрі 
провели несанкціонований захід під 
час Дня знань

https://zp.vgorode.ua/news/sobytyia/406651-hrob-y-
pokhoronnaia-muzyka-kak-v-znu-otmetyly-den-znanyi-
foto

Сайт Вгороде

Інцидент зі студентами, котрі 
провели несанкціонований захід під 
час Дня знань

https://actual.today/v-zaporozhskom-nacionalnom-
universitete-na-dne-znanij-studenty-ustroili-ustroili-
pohoronnuju-processiju-foto/

Сайт Актуально

Інцидент зі студентами, котрі 
провели несанкціонований захід під 
час Дня знань

https://glavred.info/ukraine/10099778-grob-i-pohoronnyy-
marsh-v-zaporozhe-studenty-neobychno-trebovali-prava-
uchitsya-na-russkom-yazyke.html

Главред

Інцидент зі студентами, котрі 
провели несанкціонований захід під 
час Дня знань

https://vesti-ua.net/novosti/obschestvo/117535-grob-i-
pohoronnyy-marsh-v-zaporozhe-studenty-ustroili-
provokaciyu.html

Сайт Вести

Інцидент зі студентами, котрі 
провели несанкціонований захід під 
час Дня знань

https://actual.today/v-zaporozhskom-nacionalnom-
universitete-na-dne-znanij-studenty-ustroili-ustroili-
pohoronnuju-processiju-foto/

Сайт Актуально

Інцидент зі студентами, котрі 
провели несанкціонований захід під 
час Дня знань

http://1news.zp.ua/v-znu-na-den-znan-studenti-prinesli-
trunu-vimagali-zanyat-rosijskoyu-movoyu-foto/

Перший 
запорізький

Алея парасольок ЗНУ http://www.zp-inform.com.ua/v-zaporozhe-poyavilas-
novaya-yarkaya-fot/

Сайт ЗП информ

ЗНУ та співпраця із Метінвест https://tv5.zp.ua/news/u-zaporizhzhi-pochinayetsya- ТВ 5

https://tv5.zp.ua/news/u-zaporizhzhi-pochinayetsya-realizatsiya-proektu-z-vprovadzhennya-suchasnoyi-kompleksnoyi-osviti/
http://www.zp-inform.com.ua/v-zaporozhe-poyavilas-novaya-yarkaya-fot/
http://www.zp-inform.com.ua/v-zaporozhe-poyavilas-novaya-yarkaya-fot/
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https://actual.today/v-zaporozhskom-nacionalnom-universitete-na-dne-znanij-studenty-ustroili-ustroili-pohoronnuju-processiju-foto/
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https://glavred.info/ukraine/10099778-grob-i-pohoronnyy-marsh-v-zaporozhe-studenty-neobychno-trebovali-prava-uchitsya-na-russkom-yazyke.html
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https://actual.today/v-zaporozhskom-nacionalnom-universitete-na-dne-znanij-studenty-ustroili-ustroili-pohoronnuju-processiju-foto/
https://actual.today/v-zaporozhskom-nacionalnom-universitete-na-dne-znanij-studenty-ustroili-ustroili-pohoronnuju-processiju-foto/
https://zp.vgorode.ua/news/sobytyia/406651-hrob-y-pokhoronnaia-muzyka-kak-v-znu-otmetyly-den-znanyi-foto
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https://zp.vgorode.ua/news/sobytyia/406651-hrob-y-pokhoronnaia-muzyka-kak-v-znu-otmetyly-den-znanyi-foto
https://www.obozrevatel.com/moyashkola/news/hotim-uchitsya-na-russkom-yazyike-v-zaporozhe-na-den-znanij-studentyi-prinesli-grob.htm
https://www.obozrevatel.com/moyashkola/news/hotim-uchitsya-na-russkom-yazyike-v-zaporozhe-na-den-znanij-studentyi-prinesli-grob.htm
https://www.obozrevatel.com/moyashkola/news/hotim-uchitsya-na-russkom-yazyike-v-zaporozhe-na-den-znanij-studentyi-prinesli-grob.htm
https://vgolos.com.ua/news/pryjshly-z-trunoyu-vymagaty-rosijsku-movu-v-ukrayinskomu-vuzi-studenty-vlashtuvaly-guchnyj-skandal-foto_1052195.html
https://vgolos.com.ua/news/pryjshly-z-trunoyu-vymagaty-rosijsku-movu-v-ukrayinskomu-vuzi-studenty-vlashtuvaly-guchnyj-skandal-foto_1052195.html
https://vgolos.com.ua/news/pryjshly-z-trunoyu-vymagaty-rosijsku-movu-v-ukrayinskomu-vuzi-studenty-vlashtuvaly-guchnyj-skandal-foto_1052195.html
https://24tv.ua/u_zaporizhzhi_studenti_protestuvali_bo_hochut_navchatisya_rosiyskoyu_movoyu_n1199020


realizatsiya-proektu-z-vprovadzhennya-suchasnoyi-
kompleksnoyi-osviti/

Випускники ЗНУ в українському 
парламенті:
Михайло Федоров (випускник 
ФСУ)
віце-прем'єр, міністр цифрової 
трансформації

https://www.zhitomir.info/news_186501.html Житомир інфо

Випускники ЗНУ в українському 
парламенті:
Михайло Федоров (випускник 
ФСУ)
віце-прем'єр, міністр цифрової 
трансформації

https://www.032.ua/news/2498361/ministri-j-
visokoposadovci-zelenskogo-hto-teper-virisuvatime-dolu-
ukrainciv

Сайт Львова

Випускники ЗНУ в українському 
парламенті:
Михайло Федоров (випускник 
ФСУ)
віце-прем'єр, міністр цифрової 
трансформації

https://tabloid.pravda.com.ua/person/5d68edf00dc71/ Сайт Таблоід

Випускники ЗНУ в українському 
парламенті:
Михайло Федоров (випускник 
ФСУ)
віце-прем'єр, міністр цифрової 
трансформації

https://ua.korrespondent.net/ukraine/politics/4134354-
novyi-kabmin-scho-vidomo-pro-uriad

Кореспондент-
нет

Випускники ЗНУ в українському 
парламенті:

https://opinionua.com/2019/08/30/uryad-goncharuka-xto-
uvijshov-do-novogo-kabinetu-ministriv/

Сайт Опініон

https://opinionua.com/2019/08/30/uryad-goncharuka-xto-uvijshov-do-novogo-kabinetu-ministriv/
https://opinionua.com/2019/08/30/uryad-goncharuka-xto-uvijshov-do-novogo-kabinetu-ministriv/
https://ua.korrespondent.net/ukraine/politics/4134354-novyi-kabmin-scho-vidomo-pro-uriad
https://ua.korrespondent.net/ukraine/politics/4134354-novyi-kabmin-scho-vidomo-pro-uriad
https://tabloid.pravda.com.ua/person/5d68edf00dc71/
https://www.032.ua/news/2498361/ministri-j-visokoposadovci-zelenskogo-hto-teper-virisuvatime-dolu-ukrainciv
https://www.032.ua/news/2498361/ministri-j-visokoposadovci-zelenskogo-hto-teper-virisuvatime-dolu-ukrainciv
https://www.032.ua/news/2498361/ministri-j-visokoposadovci-zelenskogo-hto-teper-virisuvatime-dolu-ukrainciv
https://www.zhitomir.info/news_186501.html
https://tv5.zp.ua/news/u-zaporizhzhi-pochinayetsya-realizatsiya-proektu-z-vprovadzhennya-suchasnoyi-kompleksnoyi-osviti/
https://tv5.zp.ua/news/u-zaporizhzhi-pochinayetsya-realizatsiya-proektu-z-vprovadzhennya-suchasnoyi-kompleksnoyi-osviti/


Михайло Федоров (випускник 
ФСУ)
віце-прем'єр, міністр цифрової 
трансформації
Випускники ЗНУ в українському 
парламенті:
Михайло Федоров (випускник 
ФСУ)
віце-прем'єр, міністр цифрової 
трансформації

https://rubryka.com/article/uryad-goncharuka/ Сайт Рубрика

Випускники ЗНУ в українському 
парламенті:
Михайло Федоров (випускник 
ФСУ)
віце-прем'єр, міністр цифрової 
трансформації

https://www.poglyad.tv/novyj-kabinet-ministriv-hto-ye-
hto/

Сайт Погляд

Випускники ЗНУ в українському 
парламенті:
Михайло Федоров (випускник 
ФСУ)
віце-прем'єр, міністр цифрової 
трансформації

https://gazeta.ua/articles/politics/_ak-najmolodshij-v-
istoriyi-ministr-potrapiv-v-uryad-podrobici-zhittya-
visokoposadovcya/924784

Газета ЮА

Випускники ЗНУ в українському 
парламенті:
Михайло Федоров (випускник 
ФСУ)
віце-прем'єр, міністр цифрової 
трансформації

https://tsn.ua/politika/neruhomist-torgova-marka-i-200-
tisyach-gotivkoyu-ministr-cifrovoyi-transformaciyi-
fedorov-pokazav-deklaraciyu-1402911.html

ТСН

Випускники ЗНУ в українському https://www.unn.com.ua/uk/news/1821560-noviy- Українські 

https://www.unn.com.ua/uk/news/1821560-noviy-vitsepremyer-fedorov-zadeklaruvav-70-rosiyskikh-rubliv-ta-pridbannya-kvartir
https://tsn.ua/politika/neruhomist-torgova-marka-i-200-tisyach-gotivkoyu-ministr-cifrovoyi-transformaciyi-fedorov-pokazav-deklaraciyu-1402911.html
https://tsn.ua/politika/neruhomist-torgova-marka-i-200-tisyach-gotivkoyu-ministr-cifrovoyi-transformaciyi-fedorov-pokazav-deklaraciyu-1402911.html
https://tsn.ua/politika/neruhomist-torgova-marka-i-200-tisyach-gotivkoyu-ministr-cifrovoyi-transformaciyi-fedorov-pokazav-deklaraciyu-1402911.html
https://gazeta.ua/articles/politics/_ak-najmolodshij-v-istoriyi-ministr-potrapiv-v-uryad-podrobici-zhittya-visokoposadovcya/924784
https://gazeta.ua/articles/politics/_ak-najmolodshij-v-istoriyi-ministr-potrapiv-v-uryad-podrobici-zhittya-visokoposadovcya/924784
https://gazeta.ua/articles/politics/_ak-najmolodshij-v-istoriyi-ministr-potrapiv-v-uryad-podrobici-zhittya-visokoposadovcya/924784
https://www.poglyad.tv/novyj-kabinet-ministriv-hto-ye-hto/
https://www.poglyad.tv/novyj-kabinet-ministriv-hto-ye-hto/
https://rubryka.com/article/uryad-goncharuka/


парламенті:
Михайло Федоров (випускник 
ФСУ)
віце-прем'єр, міністр цифрової 
трансформації

vitsepremyer-fedorov-zadeklaruvav-70-rosiyskikh-rubliv-
ta-pridbannya-kvartir

національні 
новини

Випускники ЗНУ в українському 
парламенті:
Михайло Федоров (випускник 
ФСУ)
віце-прем'єр, міністр цифрової 
трансформації

http://1news.zp.ua/zaporozhskij-predprinimatel-poluchil-
dolzhnost-ministra-czifrovoj-transformaczii-foto/

Перший 
запорізький

Випускники ЗНУ в українському 
парламенті:
Михайло Федоров (випускник 
ФСУ)
віце-прем'єр, міністр цифрової 
трансформації

http://tvoemisto.tv/news/dlya_chogo_v_ukraini_stvoryly_
ministerstvo_it_i_chym_vono_zaymatymetsya_102718.ht
ml

Портал Твоє 
місто

31.08.201
9

ЗНУ за присутністю в інтернет-
просторі – абсолютний лідер 
регіону за рейтингом Webometrics

https://osvita.ua/vnz/rating/65258/ Сайт Освіта

Випускники ЗНУ в українському 
парламенті:
Михайло Федоров (випускник 
ФСУ)
віце-прем'єр, міністр цифрової 
трансформації

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2769717-rada-
zatverdila-novij-kabmin.html

Укрінформ

01.09.19 Інцидент зі студентами, котрі 
провели несанкціонований захід під 
час Дня знань

https  ://  tv  5.  zp  .  ua  /  news  /  uchasnik  -  protestnoyi  -  aktsiyi  -  z  -
trunoyu  -  pid  -  stinami  -  znu  -  rozpoviv  -  svoyu  -  versiyu  -
intsidentu  /

Сайт ТВ 5

https://tv5.zp.ua/news/uchasnik-protestnoyi-aktsiyi-z-trunoyu-pid-stinami-znu-rozpoviv-svoyu-versiyu-intsidentu/
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https://osvita.ua/vnz/rating/65258/
http://tvoemisto.tv/news/dlya_chogo_v_ukraini_stvoryly_ministerstvo_it_i_chym_vono_zaymatymetsya_102718.html
http://tvoemisto.tv/news/dlya_chogo_v_ukraini_stvoryly_ministerstvo_it_i_chym_vono_zaymatymetsya_102718.html
http://tvoemisto.tv/news/dlya_chogo_v_ukraini_stvoryly_ministerstvo_it_i_chym_vono_zaymatymetsya_102718.html
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ТБ

29.08.19 Випускники ЗНУ в українському 
парламенті:
Михайло Федоров (випускник 
ФСУ)
віце-прем'єр, міністр цифрової 
трансформації

https://tsn.ua/politika/ukrayina-otrimala-noviy-kabmin-
golovne-pro-kozhnogo-z-ministriv-uryadu-goncharuka-
1402713.html

1+1

30.08.19 Випускники ЗНУ в українському 
парламенті:
Михайло Федоров (випускник 
ФСУ)
віце-прем'єр, міністр цифрової 
трансформації

https://www.youtube.com/watch?v=YhD7vvGcook Відеоефір Радіо 
Свобода

День знань у ЗНУ https://www.youtube.com/watch?v=COPeHixQSAc ТВ 5
День знань у ЗНУ https://www.youtube.com/watch?v=LIT0W1Ao3Bw Запоріжжя 

Суспільне

Преса

29.08.2019 «Панорама.ИЗ» – 
№35 (18921) – с. 21

«Профессор из Запорожья стал 
академиком» (прогресивний науковець, 
філософ і політолог, професор кафедри 
соціології ФСУ ЗНУ Максим Лепський 
став дійсним членом Української 
академії наук)

https://www.youtube.com/watch?v=LIT0W1Ao3Bw
https://www.youtube.com/watch?v=COPeHixQSAc
https://www.youtube.com/watch?v=YhD7vvGcook
https://tsn.ua/politika/ukrayina-otrimala-noviy-kabmin-golovne-pro-kozhnogo-z-ministriv-uryadu-goncharuka-1402713.html
https://tsn.ua/politika/ukrayina-otrimala-noviy-kabmin-golovne-pro-kozhnogo-z-ministriv-uryadu-goncharuka-1402713.html
https://tsn.ua/politika/ukrayina-otrimala-noviy-kabmin-golovne-pro-kozhnogo-z-ministriv-uryadu-goncharuka-1402713.html


«Запорозька Січ» –
№140-142 (6837-
6839) – с. 6

Рубрика «Є думка»: «Важка атлетика» 
(президент ВФ «СПАС», викладач ЗНУ 
Олександр Притула висловився щодо 
можливості святкування Дня міста на 
о.Хортиці)

«Запорозька Січ» –
№140-142 (6837-
6839) – с. 21

«Як стартували наші легкоатлети у 
Луцьку» (поповнили скарбничку 
Запорізької федерації легкої атлетики 
учасники чемпіонату України, серед 
яких і представники ЗНУ: Вікторія 
Ратнікова стала чемпіонкою з бігу на 
дистанції 100 м, другою на 800-метрівці 
стала Анастасія Рємєнь, Олексій 
Касьянов – бронзовий призер на 110 м з 
бар’єрами; Анастасія Бризгіна на 400 м  
та Андрій Васильєв на 100 м були 
четвертими)

«Запорозька Січ» –
№140-142 (6837-
6839) – с. 21

«Кушнірук третій в Чехії» (третє місце 
на міжнародному комерційному турнірі 
в Чехії посів випускник ЗНУ Юрій 
Кушнірук) 

«Верже» – №34 
(1355) – с. 5

«Избавь нас от лукавого – от массового 
помутнения разума» (про перші 
позитивні досягнення новообраного 
президента і про необхідність 
толерантного ставлення представників 
різних суспільних груп один до одного 
розмірковує політолог ЗНУ Тетяна 
Ніколаєва)



«Верже» – №34 
(1355) – с. 22

«Запоріжці здобули три медалі у перший
день чемпіонату України» (про 
досягнення Вікторії Ратнікової (І місце з
бігу на дистанції 100 м), Анастасії 
Рємєнь (ІІ місце – на 800-метрівці стала)
та Олексія Касьянова (бронза – на 110 м 
з бар’єрами тощо)

МОНІТОРИНГ ЗМІ 

30.08.19.-6.09.19

Інтернет 

30.08.19 Інцидент зі студентами, котрі 
провели несанкціонований захід під 
час Дня знань

https://www.obozrevatel.com/moyashkola/news/hotim-
uchitsya-na-russkom-yazyike-v-zaporozhe-na-den-znanij-
studentyi-prinesli-grob.htm

Обозреватель

Інцидент зі студентами, котрі 
провели несанкціонований захід під 
час Дня знань

https://news-front.info/2019/08/30/studenty-
zaporozhskogo-vuza-potrebovali-obucheniya-na-russkom-
yazyke/

Ньюз фронт

Інцидент зі студентами, котрі 
провели несанкціонований захід під 
час Дня знань

https://zv.zp.ua/studenty-znu-prinesli-grob-k-stenam-vuza-
foto/

Запорожские 
вести

Інцидент зі студентами, котрі 
провели несанкціонований захід під 
час Дня знань

https://glavred.info/ukraine/10099778-grob-i-pohoronnyy-
marsh-v-zaporozhe-studenty-neobychno-trebovali-prava-
uchitsya-na-russkom-yazyke.html

Главред

Інцидент зі студентами, котрі 
провели несанкціонований захід під 
час Дня знань

https://verge.zp.ua/2019/08/%D0%B2-
%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE
%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%8C%D0%B5-

Верже

https://verge.zp.ua/2019/08/%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%8C%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BA-%D0%B7%D0%BD%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%81/
https://verge.zp.ua/2019/08/%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%8C%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BA-%D0%B7%D0%BD%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%81/
https://glavred.info/ukraine/10099778-grob-i-pohoronnyy-marsh-v-zaporozhe-studenty-neobychno-trebovali-prava-uchitsya-na-russkom-yazyke.html
https://glavred.info/ukraine/10099778-grob-i-pohoronnyy-marsh-v-zaporozhe-studenty-neobychno-trebovali-prava-uchitsya-na-russkom-yazyke.html
https://glavred.info/ukraine/10099778-grob-i-pohoronnyy-marsh-v-zaporozhe-studenty-neobychno-trebovali-prava-uchitsya-na-russkom-yazyke.html
https://zv.zp.ua/studenty-znu-prinesli-grob-k-stenam-vuza-foto/
https://zv.zp.ua/studenty-znu-prinesli-grob-k-stenam-vuza-foto/
https://news-front.info/2019/08/30/studenty-zaporozhskogo-vuza-potrebovali-obucheniya-na-russkom-yazyke/
https://news-front.info/2019/08/30/studenty-zaporozhskogo-vuza-potrebovali-obucheniya-na-russkom-yazyke/
https://news-front.info/2019/08/30/studenty-zaporozhskogo-vuza-potrebovali-obucheniya-na-russkom-yazyke/
https://www.obozrevatel.com/moyashkola/news/hotim-uchitsya-na-russkom-yazyike-v-zaporozhe-na-den-znanij-studentyi-prinesli-grob.htm
https://www.obozrevatel.com/moyashkola/news/hotim-uchitsya-na-russkom-yazyike-v-zaporozhe-na-den-znanij-studentyi-prinesli-grob.htm
https://www.obozrevatel.com/moyashkola/news/hotim-uchitsya-na-russkom-yazyike-v-zaporozhe-na-den-znanij-studentyi-prinesli-grob.htm


%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BD
%D1%8C-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD
%D0%B8%D0%B9-%D0%BA-%D0%B7%D0%BD
%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD
%D0%B5%D1%81/

Випускники ЗНУ в українському 
парламенті

https://www.sq.com.ua/rus/news/teksty/30.08.2019/pravite
lstvo_goncharuka_kto_est_kto/

Сайт Статус Кво

Випускники ЗНУ в українському 
парламенті

https://112.ua/glavnye-novosti/predlozheniya-zelenskogo-
i-plany-goncharuka-chem-zapomnitsya-30-avgusta-
505460.html

Сайт 112

Випускники ЗНУ в українському 
парламенті

https://vgolos.com.ua/articles/a-hto-hto-v-novomu-
kabmini-zhyve_1052396.html

Вголос

31.08.19 Інцидент зі студентами, котрі 
провели несанкціонований захід під 
час Дня знань

https://akzent.zp.ua/uchastnik-aktsii-s-grobom-v-znu-
prokommentiroval-sut-protesta-video-dialoga-s-dekanom/

Сайт акцент

Інцидент зі студентами, котрі 
провели несанкціонований захід під 
час Дня знань

https://nk.org.ua/ukraina/v-zaporoje-na-den-znaniy-k-
studentyi-k-universitetu-prinesli-grob-s-konstitutsiey-
203780

Сайт Народный 
кореспондент

Випускники ЗНУ в українському 
парламенті

https://molbuk.ua/news/180720-naymolodshi-
vicepremyer-ministr-ministr-osvity-ta-ministr-okhorony-
zdorovya-khto-vony-novi-oblychchya-u-kabmini-
ukrayiny.html

Молодий 
Буковинець

1.09.19 Інцидент зі студентами, котрі 
провели несанкціонований захід під 
час Дня знань

https://news.rambler.ru/ukraine/42754241-na-ukraine-
pohoronili-konstitutsiyu/

Сайт Рамблер.РУ

Інцидент зі студентами, котрі 
провели несанкціонований захід під 
час Дня знань

https://zaporizhzhya.znaj.ua/ru/258357-zamishaniy-putin-
zaporizki-studenti-zayavilisya-v-universitet-z-trunoyu

Сайт «Знай»

Інцидент зі студентами, котрі https://360tv.ru/news/obschestvo/studenty-zhurfaka-v- Сайт 360 ТВ РУ

https://360tv.ru/news/obschestvo/studenty-zhurfaka-v-zaporozhe-pohoronili-konstitutsiju-ukrainy/?utm_source=rnews
https://zaporizhzhya.znaj.ua/ru/258357-zamishaniy-putin-zaporizki-studenti-zayavilisya-v-universitet-z-trunoyu
https://zaporizhzhya.znaj.ua/ru/258357-zamishaniy-putin-zaporizki-studenti-zayavilisya-v-universitet-z-trunoyu
https://news.rambler.ru/ukraine/42754241-na-ukraine-pohoronili-konstitutsiyu/
https://news.rambler.ru/ukraine/42754241-na-ukraine-pohoronili-konstitutsiyu/
https://molbuk.ua/news/180720-naymolodshi-vicepremyer-ministr-ministr-osvity-ta-ministr-okhorony-zdorovya-khto-vony-novi-oblychchya-u-kabmini-ukrayiny.html
https://molbuk.ua/news/180720-naymolodshi-vicepremyer-ministr-ministr-osvity-ta-ministr-okhorony-zdorovya-khto-vony-novi-oblychchya-u-kabmini-ukrayiny.html
https://molbuk.ua/news/180720-naymolodshi-vicepremyer-ministr-ministr-osvity-ta-ministr-okhorony-zdorovya-khto-vony-novi-oblychchya-u-kabmini-ukrayiny.html
https://nk.org.ua/ukraina/v-zaporoje-na-den-znaniy-k-studentyi-k-universitetu-prinesli-grob-s-konstitutsiey-203780
https://nk.org.ua/ukraina/v-zaporoje-na-den-znaniy-k-studentyi-k-universitetu-prinesli-grob-s-konstitutsiey-203780
https://nk.org.ua/ukraina/v-zaporoje-na-den-znaniy-k-studentyi-k-universitetu-prinesli-grob-s-konstitutsiey-203780
https://akzent.zp.ua/uchastnik-aktsii-s-grobom-v-znu-prokommentiroval-sut-protesta-video-dialoga-s-dekanom/
https://akzent.zp.ua/uchastnik-aktsii-s-grobom-v-znu-prokommentiroval-sut-protesta-video-dialoga-s-dekanom/
https://vgolos.com.ua/articles/a-hto-hto-v-novomu-kabmini-zhyve_1052396.html
https://vgolos.com.ua/articles/a-hto-hto-v-novomu-kabmini-zhyve_1052396.html
https://112.ua/glavnye-novosti/predlozheniya-zelenskogo-i-plany-goncharuka-chem-zapomnitsya-30-avgusta-505460.html
https://112.ua/glavnye-novosti/predlozheniya-zelenskogo-i-plany-goncharuka-chem-zapomnitsya-30-avgusta-505460.html
https://112.ua/glavnye-novosti/predlozheniya-zelenskogo-i-plany-goncharuka-chem-zapomnitsya-30-avgusta-505460.html
https://www.sq.com.ua/rus/news/teksty/30.08.2019/pravitelstvo_goncharuka_kto_est_kto/
https://www.sq.com.ua/rus/news/teksty/30.08.2019/pravitelstvo_goncharuka_kto_est_kto/
https://verge.zp.ua/2019/08/%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%8C%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BA-%D0%B7%D0%BD%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%81/
https://verge.zp.ua/2019/08/%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%8C%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BA-%D0%B7%D0%BD%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%81/


провели несанкціонований захід під 
час Дня знань

zaporozhe-pohoronili-konstitutsiju-ukrainy/?
utm_source=rnews

Інцидент зі студентами, котрі 
провели несанкціонований захід під 
час Дня знань

http://anna-news.info/russkij-yazyk-obucheniya-hotyat-
vernut-zaporozhskie-studenty/

Сайт АННА-
Ньюз

Інцидент зі студентами, котрі 
провели несанкціонований захід під 
час Дня знань

https://ipne.ws/news/zp/stalo-izvestno-pochemu-studenty-
universiteta-prinesli-grob-na-den-znanij-video/

Сайт ІР ньюз

2.09.19 Інцидент зі студентами, котрі 
провели несанкціонований захід під 
час Дня знань

https://dnpr.com.ua/sobytija/s-grobom-pod-pohoronnuju-
muzyku-prishli-na-zanjatija-studenty-dovjol-russkij-jazyk/

Днепровская 
панорама

Інцидент зі студентами, котрі 
провели несанкціонований захід під 
час Дня знань

https://www.061.ua/news/2500173/eto-absurd-my-ne-
trebuem-par-na-russkom-azyke-pocemu-studenty-prinesli-
v-znu-grob-i-cto-ob-etom-dumaet-administracia

061 сайт

Інцидент зі студентами, котрі 
провели несанкціонований захід під 
час Дня знань

https://gvozdi.zp.ua/12876/ Сайт Гвозди

Інцидент зі студентами, котрі 
провели несанкціонований захід під 
час Дня знань

https://aif.ru/society/na_ukraine_studenty_ustroili_pohoro
ny_konstitucii

САЙТ 
Аргументы и 
факты Россия, 
Москва

Інцидент зі студентами, котрі 
провели несанкціонований захід під 
час Дня знань

https://www.msn.com/ru-ru/news/world/на-украине-
студенты-устроили-похороны-конституции/ar-
AAGHeZe

Новини 
платформи 
Майкрософт 
ньюз

Інцидент зі студентами, котрі 
провели несанкціонований захід під 
час Дня знань

https://pressfrom.info/ru/news/world/-121783-na-ukraine-
studenty-ustroili-pohorony-konstitucii.html

Сайт Фром пресс

Інцидент зі студентами, котрі https://new9.ru/news-1136325-na-ukraine-studenty- Сайт Нью РУ

https://new9.ru/news-1136325-na-ukraine-studenty-ustroili-pohorony-konstitutsii.html
https://pressfrom.info/ru/news/world/-121783-na-ukraine-studenty-ustroili-pohorony-konstitucii.html
https://pressfrom.info/ru/news/world/-121783-na-ukraine-studenty-ustroili-pohorony-konstitucii.html
https://www.msn.com/ru-ru/news/world/%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B8/ar-AAGHeZe
https://www.msn.com/ru-ru/news/world/%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B8/ar-AAGHeZe
https://www.msn.com/ru-ru/news/world/%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B8/ar-AAGHeZe
https://aif.ru/society/na_ukraine_studenty_ustroili_pohorony_konstitucii
https://aif.ru/society/na_ukraine_studenty_ustroili_pohorony_konstitucii
https://gvozdi.zp.ua/12876/
https://www.061.ua/news/2500173/eto-absurd-my-ne-trebuem-par-na-russkom-azyke-pocemu-studenty-prinesli-v-znu-grob-i-cto-ob-etom-dumaet-administracia
https://www.061.ua/news/2500173/eto-absurd-my-ne-trebuem-par-na-russkom-azyke-pocemu-studenty-prinesli-v-znu-grob-i-cto-ob-etom-dumaet-administracia
https://www.061.ua/news/2500173/eto-absurd-my-ne-trebuem-par-na-russkom-azyke-pocemu-studenty-prinesli-v-znu-grob-i-cto-ob-etom-dumaet-administracia
https://dnpr.com.ua/sobytija/s-grobom-pod-pohoronnuju-muzyku-prishli-na-zanjatija-studenty-dovjol-russkij-jazyk/
https://dnpr.com.ua/sobytija/s-grobom-pod-pohoronnuju-muzyku-prishli-na-zanjatija-studenty-dovjol-russkij-jazyk/
https://ipne.ws/news/zp/stalo-izvestno-pochemu-studenty-universiteta-prinesli-grob-na-den-znanij-video/
https://ipne.ws/news/zp/stalo-izvestno-pochemu-studenty-universiteta-prinesli-grob-na-den-znanij-video/
http://anna-news.info/russkij-yazyk-obucheniya-hotyat-vernut-zaporozhskie-studenty/
http://anna-news.info/russkij-yazyk-obucheniya-hotyat-vernut-zaporozhskie-studenty/
https://360tv.ru/news/obschestvo/studenty-zhurfaka-v-zaporozhe-pohoronili-konstitutsiju-ukrainy/?utm_source=rnews
https://360tv.ru/news/obschestvo/studenty-zhurfaka-v-zaporozhe-pohoronili-konstitutsiju-ukrainy/?utm_source=rnews


провели несанкціонований захід під 
час Дня знань

ustroili-pohorony-konstitutsii.html

Випускники ЗНУ в українському 
парламенті

https://day.kyiv.ua/ru/article/podrobnosti/kak-raschistit-
avgievy-konyushni

Газета День

Випускники ЗНУ в українському 
парламенті

https://www.unian.net/health/country/10670235-sredi-
zadach-novogo-kabmina-budet-uluchshenie-
demograficheskoy-situacii-v-strane-premer.html

УНІАН

Випускники ЗНУ в українському 
парламенті

https://www.segodnya.ua/politics/samyy-molodoy-
ministr-v-novom-pravitelstve-chto-nuzhno-znat-o-
mihaile-fedorove-1324812.html

Сайт Сегодня

Співпраця ЗНУ та Метінвест http://iz.com.ua/zaporoje/v-zaporozhe-startuet-proekt-vo-
vnedreniyu-sovremennogo-kompleksnogo-obrazovaniya

Індустріалка

3.09.19 Інцидент зі студентами, котрі 
провели несанкціонований захід під 
час Дня знань

https://www.most-news.zp.ua/uk/grob-v-znu-ot-studentov-
takogo-eshhe-ne-b/

Сайт МОРЕ

Інцидент зі студентами, котрі 
провели несанкціонований захід під 
час Дня знань

http://zabor.zp.ua/www/content/v-zaporozhe-uchastnik-
aktsii-s-grobom-u-znu-obyasnil-svoi-postupok

Сайт Забор

Інцидент зі студентами, котрі 
провели несанкціонований захід під 
час Дня знань

https://zp-fakty.net.ua/society/ne-priymayut-rosiyski-
vidpovidi-student-znu-poyasniv-protest-iz-konstituciyu-v-
truni

Факти Запоріжжя

Випускники ЗНУ в українському 
парламенті

https://www.061.ua/news/2500235/v-kakih-
parlamentskih-komitetah-budut-rabotat-zaporozskie-
nardepy-obzor

061

Випускники ЗНУ в українському 
парламенті

https://gazeta.ua/articles/politics-newspaper/_ukrayina-
otrimala-novij-kabinet-ministriv/925310

Сайт Газета ЮА

Випускники ЗНУ в українському 
парламенті

https://espreso.tv/article/2019/09/03/khto_ye_khto_v_urya
di_oleksiya_goncharuka

Еспресо 

4.09.19 Випускники ЗНУ в українському https://biz.nv.ua/ukr/economics/ministri-novogo-kabminu- Бізнес новини
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https://day.kyiv.ua/ru/article/podrobnosti/kak-raschistit-avgievy-konyushni
https://day.kyiv.ua/ru/article/podrobnosti/kak-raschistit-avgievy-konyushni
https://new9.ru/news-1136325-na-ukraine-studenty-ustroili-pohorony-konstitutsii.html


парламенті shcho-pro-nih-vidomo-biografiya-novini-ukrajini-
50040037.html

Студія вокального мистецтва 
"Домінанта" на базі економіко-
гуманітарного факультету ЗНУ в 
Мелітополі

https://ria-
m.tv/news/163905/dominanta_tvoego_golosa_ili_gde_v_
melitopole_pet_nauchat.html

Ріа Мелітополь

Досягнення економіко-
гуманітарного факультету ЗНУ в 
Мелітополі

https://www.0619.com.ua/news/2501953/v-melitopole-
studenty-pomogaut-privlekat-investicii-dla-realizacii-
proektov

0619

Курсові проєкти студентів філіалу 
ЗНУ в Мелітополі – на благо 
громадськості

https://mv.org.ua/news/206325-
razlichnye_proekty_gorodu_razrabatyvayut_studenty.html

Місцеві вісті 
Мелітополя

Згадка про Орбіту-ЗНУ http://alextv.zp.ua/index.php?newsid=135556 Сайт Алекс
Курсові проєкти студентів філіалу 
ЗНУ в Мелітополі – на благо 
громадськості

https://www.0619.com.ua/news/2501953/v-melitopole-
studenty-pomogaut-privlekat-investicii-dla-realizacii-
proektov

Сайт 0619

05.09.19 Випускники ЗНУ в українському 
парламенті

https://narodna-pravda.ua/2019/09/05/molod-bez-dosvidu-
ta-novi-oblychchya-tsikavi-fakty-pro-novyh-ministriv/

Народна правда

06.09.19 Хореографія магістрантів ЗНУ 
відзначена золотим дипломом

https://pedpresa.ua/200606-horeografiya-magistrantiv-
znu-vidznachena-zolotym-dyplomom.html

Педпресса ЗНУ

Таблички з QR кодами в ЗНУ https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2774109-u-
zaporizzi-zavlatsa-novi-turisticni-tablicki-z-
qrkodami.html

Укрінформ

ТБ

30.08.19 Співпраця ЗНУ та Метінвест https://www.youtube.com/watch?v=XCPhrWFSZIU ТВ-5

https://www.youtube.com/watch?v=XCPhrWFSZIU
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04.09.19 Замдекана факультету СПП – про 
навчання в ЗНУ

https://www.youtube.com/watch?
v=8b61OUT8ZxE&t=88s

Суспільне ЗП

Преса

5.09.2019 «Горожанин.Информ»»
– №32 (524) – с. 2

Блок-привітання викладачів, 
школярів та студентів із початком 
нового навчального року – від 
народного депутата України Миколи 
Фролова   

«Верже» – № 35 (1356) 
– с. 5

«Мы будем работать не на PR, а на 
результат» (про стрімкий початок 
роботи ВР нового скликання 
розмірковує політолог ЗНУ Тетяна 
Ніколаєіва)

«Верже» – № 35 (1356) 
– с. 22

 «У Запоріжжі відбувся заключний 
тур чемпіонату України» (фаворитами
чемпіонату України – 2019 з 
пляжного волейболу серед чоловіків 
стала пара Сергій Попов (ЗНУ) та 
Ярослав Гордєєв) 

«МИГ» – №36 (7241) – 
с. 36

«Театры приедут на VIEfest» 
(повідомляється, що однією з локацій 
фестивалю є Палац культури – база 
ЗНУ, корп.. № 8, це освітня локація, 
де представлені творчі доробки 
студентів спеціальності «Театральне 

https://www.youtube.com/watch?v=8b61OUT8ZxE&t=88s
https://www.youtube.com/watch?v=8b61OUT8ZxE&t=88s


мистецтво»)
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