
МОНІТОРИНГ ЗМІ 
27.09-04.10.2019

Інтернет 

27.09.201
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Запорожские археологи обнаружили
на Мамай-горе скифский акинак

https://mig.com.ua/zaporozhskie-arheologi-obnaruzhili-
na-mamaj-gore-skifskij-akinak/

МИГ

Волейбол.  Суперлига  (ж).
Результаты 1 тура

https://prosportua.com/volejbol-superliga-zh-rezultaty-1-
tura/

prosportua

Студент  ЗНУ  здобув  «золото»
міжнародного  рейтингового  турніру
з олімпійського тхеквондо

https://pedpresa.ua/200969-student-znu-zdobuv-zoloto-
mizhnarodnogo-rejtyngovogo-turniru-z-olimpijskogo-
thekvondo.html

Педагогічна 
преса

Первокурсники  журфака  ЗНУ
побывали  на  экскурсии  в
типографии «Керамист»

https://angolenko.com.ua/news/2019/09/28/pervokursniki-
zhurfaka-znu-pobyvali-na-ekskursii-v-tipografii-keramist/

AngolenkoNews

28.09.201
9

Тернопільська  “Галичанка”
розпочинає  виступ  у  новому  сезоні
Суперліги

https://nday.te.ua/ternopilska-halychanka-rozpochynaje-
vystup-u-novomu-sezoni-superlihy/

Наш день

ЗНУ  развивает  международные
связи

https://angolenko.com.ua/news/2019/09/28/znu-razvivaet-
mezhdunarodnye-svyazi/

AngolenkoNews

30.09.201
9

Унікальна  знахідка:  як  скіфський
воїн з Мамай-гори оновлює уявлення
про давній народ

https://techno.nv.ua/ukr/popscience/unikalna-znahidka-
yak-skifskiy-vojin-z-mamay-gori-onovlyuye-uyavlennya-
pro-davniy-narod-50045415.html

НВ

01.10.201
9

ФАХІВЦІ  ЗНУ  ЗНАЙШЛИ
УНІКАЛЬНИЙ  СКІФСЬКИЙ
АКІНАК  ПІД  ЧАС  РОЗКОПОК
МАМАЙ-ГОРИ

https://mon.gov.ua/ua/news/fahivci-znu-znajshli-unikalnij-
skifskij-akinak-pid-chas-rozkopok-mamaj-gori

МОН

02.10.201 На  Мамай-Горе  под  Запорожьем https://reporter-ua.com/2019/10/02/351595_na-mamay- Репортер
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9 обнаружили  нетронутую  могилу
скифского всадника.

gore-pod-zaporozhem-obnaruzhili-netronutuyu-mogilu-
skifskogo-vsadnika

Запорожцам  продемонстрировали
уникальные  археологические
находки (ВИДЕО)

https://vmestezp.org/obshhestvo/134329/zaporozhcam-
prodemonstrirovali-unikalnye-arheologicheskie-nahodki-
video

Вместе

У  ЗНУ  презентували  досвід
освітньої  українсько-канадської
взаємодії

https://pedpresa.ua/201022-u-znu-prezentuvaly-dosvid-
osvitnoyi-ukrayinsko-kanadskoyi-vzayemodiyi.html

Педагогічна 
преса

На  раскопки  на  Мамай-горе  из
облбюджета  выделят  100  тысяч
гривен

https://www.inform.zp.ua/2019/10/02/75268_na-raskopki-
na-mamaj-gore-iz-oblbyudzheta-vydelyat-100-tysyach-
griven/

Новости 
Запорожья

03.10.201
9

Потужна  школа  дзюдо  в  ЗНУ
приносить вагомі результати

http://zp-pravda.info/2019/10/03/potuzhna-shkola-dziudo-
v-znu-prynosyt-vahomi-rezultaty/

Запорізька правда

Студенти  запорізьких  коледжів
відкрили  новий  спортивний  сезон
змаганнями з «королеви спорту»

http://zasport.zp.ua/2019/10/03/studenti-zaporizkih-
koledzhiv-vidkrili-novij-sportivnij-sezon-zmagannyami-z-
korolevi-sportu/

ЗА!спорт

Запорожцам  продемонстрировали
уникальные  археологические
находки

https://newsyou.info/zaporozhcam-prodemonstrirovali-
unikalnye-arxeologicheskie-naxodki-video

Newsyou.info

ТБ

01.10.201
9

В  Запорожье  отметили  день
культуры Китая

http://alextv.zp.ua/index.php?newsid=136222 Алекс

02.10.201
9

Запорожская  волейбольная  команда
проиграла на своем поле две игры

http://alextv.zp.ua/index.php?newsid=136240
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Преса

03.10.2019 Верже – № 39 (1360) – с. 5 «Сколько ни говори ”cахар”, во рту слаще не станет» (про 76-ту сесію 
Генасамблеї ООН та результати участі у ній України розмірковує 
політолог ЗНУ Тетяна Ніколаєва) 

«МИГ» – №40(7245) – с. 7 «Археологи обнаружили скифский меч-акинак» (керівники цьогорічної 
археологічної експедиції – завідувач лабораторії археологічних 
досліджень ЗНУ, доцент Геннадій Тощев та доцент кафедри всесвітньої 
історії та міжнародних відносин історичного факультету ЗНУ Світлана 
Андрух – презентували громадськості результати розкопок на Мамай-
горі )

«МИГ» – №40(7245) – с. 27 «Кому нужна ”Орбита”?» (критичний огляд: про срібного призера 
минулого чемпіонату та недостатню підтримку гравців із боку 
відповідних структур, у матеріалі згадується ректор ЗНУ Микола Фролов)

«Правда.zp» – № 21 (39)(23876) – с. 
10

«Волейбол» (про поразку «Орбіти-ЗНУ-ОДЮСШ» на початку нового 
чемпіонату української волейбольної суперліги серед жіночих команд під 
час зустрічі із дебютантами – «Прометеєм» з Кам’янського)

«Правда.zp» – № 21 (39)(23876) – с. 
11

«Шістнадцять вистав – за один день!» (про проведення у Запоріжжі 
грандіозного фестивалю театрів-лаблраторій «Viefest», однією з локацій 
стала навчальна сцена ЗНУ, де виступили студенти спеціальності 
«Сценічне мистецтво» із постановкою «Лісова Пісня»)

«Горожанин.Информ» – № 34 (526) –
с. 2

Блок-привітання із Днем вчителя від ректора ЗНУ Миколи Фролова

«Горожанин.Информ» – № 34 (526) –
с. 7

«Кошти на дослідження скіфського комплексу на Мамай-горі» (про 
презентацію результатів літньої археологічної експедиції ЗНУ на Мамай-
горі та визначних знахідок – короткого золотого меча та глиняної амфори)



МОНІТОРИНГ ЗМІ 
04-11.10.2019

Інтернет 

04.10.201
9 

Волейбол.  Суперлига  (ж).
Результаты 2 тура

https://prosportua.com/volejbol-superliga-zh-rezultaty-2-
tura/

prosportua

07.09.201
9

ЗНУ  пролонгував  договір  з
Університетом Ле-Ман

https://mig.com.ua/znu-prolonguvav-dogovir-z-
universitetom-le-man/

МИГ

08.10.201
9

У  Запоріжжі  проходять  тижні
учнівського  та  студентського
мініфутболу

http://zasport.zp.ua/2019/10/08/u-zaporizhzhi-prohodyat-
tizhni-uchnivskogo-ta-studentskogo-minifutbolu/

ЗА!спорт

«Орбіта-ОДЮСШ-ЗНУ» продовжила
невдалу  серію  в  новому  чемпіонаті
Суперліги

http://zasport.zp.ua/2019/10/08/orbita-odyussh-znu-
prodovzhila-nevdalu-seriyu-v-novomu-chempionati-
superligi/

09.10.201
9

День  защитника  Украины-2019  и
День  украинского  казачества:
мероприятия в Киеве и в Запорожье

https://24tv.ua/ru/den_kazachestva_2019_kiev_na_hortice
_v_zaporozhe_meroprijatija_14_oktjabrja_n1216816

Телеканал 
новостей «24»

Запорожский  сквер  озеленили  и
благоустроили

https://vmestezp.org/obshhestvo/134986/zaporozhskij-
skver-ozelenili-i-blagoustroili-foto

ВМЕСТЕ

ТБ

26.09.201
9

Що  таке  мультилінгвізм  та  чому
варто  вчити  більше  розповів

https://www.youtube.com/watch?
v=K8l3d1zoz88&fbclid=IwAR2gi8uNzTMh- UA:

https://www.youtube.com/watch?v=K8l3d1zoz88&fbclid=IwAR2gi8uNzTMh-h7CqEBZg7hUNegqlSPscDR-xqpD4S4RSwBSDPhp4w2bLW0
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викладач кафедри слов*янських мов
ЗНУ Ілля Бєй.

h7CqEBZg7hUNegqlSPscDR-
xqpD4S4RSwBSDPhp4w2bLW0

ЗАПОРІЖЖЯ

02.10.
2019

Китайці в ЗНУ https://www.youtube.com/watch?
v=ICGLu23YxSQ&fbclid=IwAR0IChybQACisDdcaIDT
E85bXvyq8gwvor6BEhfXImiVxqci6cnKwXjYV8U

Алекс

07.10.201
9

Є такий вислів:  Бити  байдики.  Що
це – відповіли студенти ЗНУ.

https://www.facebook.com/watch/?v=382514549362973 UA:
ЗАПОРІЖЖЯ

Преса

10.10.201
9

«Верже» – № 40 (1361) – с. 5 «Капитуляция или смелый и мудрый шаг» (критичний огляд ситуації, що 
склалася навколо питання про урегулювання конфлікту на Сході України, 
надає  політолог ЗНУ Тетяна Ніколаєіва)

«Верже» – № 40 (1361) – с. 22 «Запорожская ”Орбита” проиграла стартове матчи» (у першому турі 
Суперліги «Орбіта» отримала поразку у зустрічах із новачками – 
командою «Прометей», м. Кам'янське) 

«МИГ» – № 41 (7246) – с. 8 «ЗНУ пролонгував договір з Університетом Ле-Ман» (про візит ректора 
ЗНУ Миколи Фролова та декана ФІФ Галини Морошкіної до французького
ЗВО та підписання договорів про продовження співпраці)

«Панорама.ИЗ» – № 41 (18927). – с. 
14

«Крылья для певицы» (про створений студентом ЗНУ спеціальності 
«дизайн» Олександром Зінов’євим розпис у стилі каліграфутуризму – на 
даху київської 8-поверхівки, де розташований студійний комплекс, і на тлі 
якого зняла свій новий кліп Наталія Могилевська)

МОНІТОРИНГ ЗМІ 
11-18.10.2019

Інтернет 
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14.10.201
9

«Прадавній  орнітолог»  і  «модний
скіф»  –  головні  знахідки
археологічного сезону-2019

https://www.radiosvoboda.org/a/30214498.html Радіо Свобода

15.10.201
9

У  Запоріжжі  тиждень  тривали
мініфутбольні  баталії  серед
студентів коледжів

http://zasport.zp.ua/2019/10/15/u-zaporizhzhi-tizhden-
trivali-minifutbolni-bataliyi-sered-studentiv-koledzhiv/

ЗА!спорт

ОСТОРОЖНО!  В  Запорожье
активизировались карманники

https://angolenko.com.ua/news/2019/10/15/ostorozhno-v-
zaporozhe-aktivizirovalis-karmanniki/

AngolenkoNews

Фірма  доцента  ЗНУ  вкотре
виступила  спаринг-партнером
виробника на тендері

http://zp.nashigroshi.org/2019/10/15/firma-dotsenta-znu-
vkotre-vystupyla-sparynh-partnerom-vyrobnyka-na-
tenderi/

Наші Гроші

16.10.201
9

Одинаковые  пятна:  фирма  доцента
ЗНУ  снова  выступила  спарринг-
партнером производителя на тендере

https://www.061.ua/news/2544086/odinakovye-patna-
firma-docenta-znu-snova-vystupila-sparring-partnerom-
proizvoditela-na-tendere

061

ТБ

17.10.201
9

У ЗАПОРІЖЖІ СТУДЕНТИ ВЗЯЛИ
УЧАСТЬ У ЗАСІДАННІ ОСІННЬОЇ
АКАДЕМІЇ НАТО

https://ztv.zp.ua/u-zaporizhzhi-studenty-vzyaly-uchast-u-
zasidanni-osinnoyi-akademiyi-nato/

Z

В  Запоріжжі  розпочала  роботу
щорічна  Академія  «НАТО  70:
Колективна  оборона  в  гібридному
середовищі безпеки»

https://zp.suspilne.media/news/43062 UA: Запоріжжя

Преса

17.11.201
9

Верже – № 41 (1362) – с. 5 «Достоинство и честность вместо показухи и бравады» (позитивність 
нового формату спілкування очільника держави із журналістами – 

https://zp.suspilne.media/news/43062
https://ztv.zp.ua/u-zaporizhzhi-studenty-vzyaly-uchast-u-zasidanni-osinnoyi-akademiyi-nato/
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https://www.061.ua/news/2544086/odinakovye-patna-firma-docenta-znu-snova-vystupila-sparring-partnerom-proizvoditela-na-tendere
http://zp.nashigroshi.org/2019/10/15/firma-dotsenta-znu-vkotre-vystupyla-sparynh-partnerom-vyrobnyka-na-tenderi/
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http://zp.nashigroshi.org/2019/10/15/firma-dotsenta-znu-vkotre-vystupyla-sparynh-partnerom-vyrobnyka-na-tenderi/
https://angolenko.com.ua/news/2019/10/15/ostorozhno-v-zaporozhe-aktivizirovalis-karmanniki/
https://angolenko.com.ua/news/2019/10/15/ostorozhno-v-zaporozhe-aktivizirovalis-karmanniki/
http://zasport.zp.ua/2019/10/15/u-zaporizhzhi-tizhden-trivali-minifutbolni-bataliyi-sered-studentiv-koledzhiv/
http://zasport.zp.ua/2019/10/15/u-zaporizhzhi-tizhden-trivali-minifutbolni-bataliyi-sered-studentiv-koledzhiv/
https://www.radiosvoboda.org/a/30214498.html


пресмарафону – обговорює політолог ЗНУ Тетяна Ніколаєіва)

МОНІТОРИНГ ЗМІ 
18-25.10.2019

Інтернет 

18.10.201
9 

Волейбол.  Суперлига  (ж).
Результаты 3 тура

https://prosportua.com/volejbol-superliga-zh-rezultaty-3-
tura/

prosportua

Суперлига  (жен).  3-й  тур.  «Химик»
победил  «Волынь»  и  другие
результаты

https://ua.tribuna.com/volleyball/1079239647.html Tribuna

Химик,  Прометей  и  Галычанка
выиграли очередные матчи

https://sport.ua/news/462512-himik-prometey-i-
galychanka-vyigrali-ocherednye-matchi

SPORT.UA

21.10.201
9

Викладачі  ЗНУ  долучились  до
масштабного  проєкту  з
медіаграмотності

https://zp-fakty.net.ua/society/vikladachi-znu-doluchilis-
do-masshtabnogo-proktu-z-mediagramotnosti

Факти Запоріжжя

22.10.201
9

У  ЗАПОРІЖЖІ  ДЛЯ  СТУДЕНТІВ
ПРАЦЮВАЛА  ОСІННЯ
АКАДЕМІЯ НАТО

https://www.zoda.gov.ua/news/47543/u-zaporizhzhi-dlya-
studentiv-pratsjuvala--osinnya-akademiya-nato.html

ЗОДА

У  Запорізькому  національному
університеті  відбулася  Осіння
Академія НАТО

https://mig.com.ua/u-zaporizkomu-nacionalnomu-
universiteti-vidbulasja-osinnja-akademija-nato/

МИГ

У  Запоріжжі  стартують  ігри
Аматорської волейбольної ліги

http://zasport.zp.ua/2019/10/23/u-zaporizhzhi-startuyut-
igri-amatorskoyi-volejbolnoyi-ligi/

ЗА!спорт

23.10.201
9

СТУДЕНТ  ЗНУ  СТАВ
ЧЕМПІОНОМ ЄВРОПИ З ВАЖКОЇ

https://mon.gov.ua/ua/news/student-znu-stav-
chempionom-yevropi-z-vazhkoyi-atletiki

МОН

https://mon.gov.ua/ua/news/student-znu-stav-chempionom-yevropi-z-vazhkoyi-atletiki
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https://www.zoda.gov.ua/news/47543/u-zaporizhzhi-dlya-studentiv-pratsjuvala--osinnya-akademiya-nato.html
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https://zp-fakty.net.ua/society/vikladachi-znu-doluchilis-do-masshtabnogo-proktu-z-mediagramotnosti
https://sport.ua/news/462512-himik-prometey-i-galychanka-vyigrali-ocherednye-matchi
https://sport.ua/news/462512-himik-prometey-i-galychanka-vyigrali-ocherednye-matchi
https://ua.tribuna.com/volleyball/1079239647.html
https://prosportua.com/volejbol-superliga-zh-rezultaty-3-tura/
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АТЛЕТИКИ
Запорізький  студент  взяв  золото  на
Чемпіонаті Європи

http://1news.zp.ua/zaporozhskiy-student-vzyal-zoloto-na-
chempionate-yevropy/

Перший 
Запорiзький

24.10.201
9

Студент ЗНУ Дмитро Вороновський
став  чемпіоном  Європи  з  важкої
атлетики

http://osvita.zoda.gov.ua/
%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd
%d1%82-%d0%b7%d0%bd%d1%83-%d0%b4%d0%bc
%d0%b8%d1%82%d1%80%d0%be-%d0%b2%d0%be
%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%be
%d0%b2%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d0%b9-
%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2/

ДОН ЗОДА

Студент ЗНУ Дмитро Вороновський
став  чемпіоном  Європи  з  важкої
атлетики

http://zp-pravda.info/2019/10/24/student-znu-dmytro-
voronovskyi-stav-chempionom-ievropy-z-vazhkoi-
atletyky/

Запорізька правда

Студентка  ЗНУ  стала  чемпіонкою
світу з карате

http://zp-pravda.info/2019/10/24/studentka-znu-stala-
chempionkoiu-svitu-z-karate/

Троє  запоріжців  забажали  очолити
краєзнавчий музей

https://zp.depo.ua/ukr/zp/troe-zaporizhtsiv-zabazhali-
ocholiti-kraeznavchiy-muzey-201910241050844

Depo.ua

ТБ
18.10.201
9

Запорізькі  студенти  отримали
міжнародні  сертифікати  за
опанування  нової  мови  та
викладацької методики

https://tv5.zp.ua/news/zaporizki-studenti-otrimali-
mizhnarodni-sertifikati-za-opanuvannya-novoyi-movi-ta-
vikladatskoyi-metodiki/

ТВ-5

22.10.201
9

У  ЗАПОРІЖЖІ  СТАРТУВАЛА
“БИТВА УНІВЕРСИТЕТІВ”

https://ztv.zp.ua/u-zaporizhzhi-startuvala-bytva-
universytetiv/

Z

23.10.201
9

В  гостях  програми  «Акценти»  –
професорка  кафедри  теорії
комунікації,  реклами  і  PR  ЗНУ

https://ztv.zp.ua/v-akczentah-pogovorymo-pro-
informaczijnu-gigiyenu/

Z

https://ztv.zp.ua/v-akczentah-pogovorymo-pro-informaczijnu-gigiyenu/
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http://1news.zp.ua/zaporozhskiy-student-vzyal-zoloto-na-chempionate-yevropy/


Вікторія  Ковпак  та  медаексперт
Наталія  Виговська.  Мова  піде  про
інформаційну  гігієну  та
диференціацію правди від фейків.

Преса

14.10.201
9

Освіта України – № 41 (1627/29) – 
с.3

«Знахідки археологів» (про результати археологічної експедиції ЗНУ на 
Мамай-горі та унікальну знахідку – скіфський акінак)

24.10.201
9

Верже – № 42 (1363) – с. 5 «Из ресторана в голодовку» (обговорюються гучні корупційні справи в 
Укроборонпромі та необхідність реформи судової системи – у матеріалі 
політолога ЗНУ Тетяни Ніколаєівої)

Панорама.ИЗ – №43 (18929) – с. 24 «Анатолий Сердюк приглашает» (анонс: відбудеться творча зустріч до 30-
річчя діяльності випускника ЗНУ – 31 жовтня о 17.00 у Запорізькій 
обласній універсальній науковій бібліотеці)

 МИГ – № 43 (7248) – с. 5 «У ЗНУ говорили про НАТО» (на базі ЗНУ відбулася 2-денна Осіння 
Академія НАТО «НАТО 70: колективна оборона в гібридному середовищі 
безпеки», у роботі якої взяли участь близько 50 студентів із 11 ЗВО 
України)

Правда.ZP – № 25 (43) (23879) – с. 14 «Каное» (каноїста ЗНУ Людмила Бабак стала 4-разовою чемпіонкою з 
марафону: чергову нагороду здобула під час останнього – у китайському м.
Шаосін)

МОНІТОРИНГ ЗМІ 
25.10-01.11.2019

Інтернет 



27.10.201
9

В  Запорожье  открыли  17
туристических табличек

https://www.inform.zp.ua/2019/10/27/77268_v-
zaporozhe-otkryli-17-turisticheskih-tablichek/

Новости 
Запорожья

28.10.201
9

У  Запоріжжі  з'явилися  нові
туристичні таблички з QR-кодами

http://1news.zp.ua/v-zaporozhye-poyavilis-novyye-
turisticheskiye-tablichki-s-qr-kodami/

1-й Запорiзький

Студенти  історичного  факультету
провели тренінг про дебатний клуб

http://porogy.zp.ua/2019/10/studenty-istorychnogo-
fakultetu-provely-trening-pro-debatnyj-klub/

Пороги

Запорожские  спортсмены  завоевали
медали на чемпионате Европы

https://www.inform.zp.ua/2019/10/28/77395_zaporozhski
e-sportsmeny-zavoevali-medali-na-chempionate-evropy/

Новости 
Запорожья

30.10.201
9

У  Запоріжжі  презентували
найбільший  туристичний  QR-
маршрут: що це означає

https://shotam.info/u-zaporizhzhi-prezentuvaly-naybil-
shyy-turystychnyy-qr-marshrut-shcho-tse-oznachaie/

ШоТам

В  ЗНУ  проходить  курс  для
викладачів англійської мови

http://porogy.zp.ua/2019/10/v-znu-prohodyt-kurs-dlya-
vykladachiv-anglijskoyi-movy/

Пороги

ТБ

25.10.201
9

Ранок:  Запоріжжя  -  Гість:  Юрій
Щур, кандидат історичних наук

https://www.facebook.com/watch/?v=399239484344537 UA: Запоріжжя

29.10.201
9

У  Запоріжжі  відбувся  другий  етап
міського  проекту  “Битва
університетів”

https://tv5.zp.ua/news/u-zaporizhzhi-vidbuvsya-drugij-
etap-miskogo-proektu-bitva-universitetiv/

ТВ-5

Волейболістка  Лідія  Лучко:  «Дуже
погано  висвітлюють  волейбол  в
Запоріжжі»

https://tv5.zp.ua/news/volejbolistka-lidiya-luchko-duzhe-
pogano-visvitlyuyut-volejbol-v-zaporizhzhi/

Преса
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26.10.201
9

«Запорозька Січ» – №175 (6871) – с. 
3

Стартувала нова «Битва університетів» (у КПУ відбувся старт міського 
щорічного проєкту «Битва університетів», у першому змаганні «Що? Де? 
Коли?» взяли участь 5 ЗВО: ЗНУ, КПУ, ЗДМУ, НУ «Запорізька 
політехніка», ЗІЕІТ) 

31.10.201
9

«Верже» – № 43 (1364) – с. 5 «Победит ли полиграф куоррупцию?» (про політичну відповідальність 
представників ВР розмірковує політолог ЗНУ Тетяна Ніколаєіва)

«Правда.zp» – № 26 (44) (23880). – с.
14

«Важка атлетика» (збірна команда України посіла І загальнокомандне 
місце на чемпіонаті Європи серед молоді до 23 років в Бухаресті: Дмитро 
Вороновський здобув «золото», Анастасія Маневська – «срібло», Кирило 
Пирогов – «срібло» (двоборство) та «золото» (у ривку), Олег Ганзенко – 
«бронза» (двоборство), «срібло» (у поштовху))

«Правда.zp» – № 26 (44) (23880). – с.
14

«Всесвітні ігри військовослужбовців» (Сергій Фролов виборов «золото» з 
плавання на 1500 м, «срібло» та «бронзу» на 800- та 400-метрівці; Микита 
Коптєлов – «бронза» на 200 м брасом; бронзу в естафеті на 4400 виборола 
команда легкоатлеток – Анастасія Бризгіна, Катерина Климюк, Анна 
Рижикова, Марія Миколенко)


	МОНІТОРИНГ ЗМІ
	МОНІТОРИНГ ЗМІ
	МОНІТОРИНГ ЗМІ
	МОНІТОРИНГ ЗМІ
	МОНІТОРИНГ ЗМІ

