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Інтернет 
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Без поражений в женской Суперлиге
остались Прометей и Химик

https://sport.ua/news/464420-bez-porazheniy-v-zhenskoy-
superlige-ostalis-prometey-i-himik

SPORT.UA

400  запорожских  студентов
получили  свои  первые  именные
стипендии от Метинвеста

https://golos.zp.ua/obshhestvo/221884/400-zaporozhskih-
studentov-poluchili-svoi-pervye-imennye-stipendii-ot-
metinvesta

Голос Запорожья

02.11.201
9

Волинські волейболістки у Суперлізі
на… останньому місці

https://www.volyn.com.ua/news/139135-volynski-
voleibolistky-u-superlizi-na-ostannomu-mistsi

Волинь

Прометей  и  Химик  добились
очередных побед

https://sport.ua/news/464541-prometey-i-himik-dobilis-
ocherednyh-pobed

SPORT.UA

04.11.201
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ВК  Буковинка  гратиме  за  Кубок
України в Чернівцях

https://pogliad.ua/news/sport/vk-bukovinka-gratime-za-
kubok-ukrayini-v-chernivcyah-379748

chernivtsisport.co
m

Кубок  України  2019  з  українського
рукопашу «Спас» пам‘яті Н.І. Махна

http://porogy.zp.ua/2019/11/kubok-ukrayiny-2019-z-
ukrayinskogo-rukopashu-spas-pam-yati-n-i-mahna/

Пороги

СТУДЕНТИ  З  УСІЄЇ  УКРАЇНИ  У
ЗАПОРІЖЖІ  ДІЛИЛИСЯ
ДОСВІДОМ  СТУДЕНТСЬКОГО
САМОВРЯДУВАННЯ

https://www.zoda.gov.ua/news/47706/studenti-z-usijeji-
ukrajini-u-zaporizhzhi-dililisya-dosvidom-studentskogo-
samovryaduvannya.html

ЗОДА

05.11.201
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«Орбіта-ЗНУ-ОДЮСШ»  на
характері здобула перші перемоги в
сезоні

http://zasport.zp.ua/2019/11/05/a-orbita-znu-odyussh-na-
harakteri-zdobula-pershi-peremogi-v-sezoni/

ЗА!спорт

Своє  самоврядування  українські
студенти обговорювали в ЗНУ

https://mig.com.ua/svoie-samovrjaduvannja-ukrainski-
studenti-obgovorjuvali-v-znu/

МИГ

У  Запоріжжі  відбувся
всеукраїнський  форум

http://www.golos.com.ua/news/103423 ГОЛОС
УКРАЇНИ
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студентського самоврядування
Вінницькі  волейболістки  поки
замикають  турнірну  таблицю
Суперліги

http://naparise.com/posts/vinnytski-voleibolistky-poky-
zamykaiut-turnirnu-tablytsiu-superlihy

Новини Вінниці

06.11.201
9

У  Запоріжжі  відбудеться  Кубок
України  з  козацького  рукопашу
«Спас»

http://1news.zp.ua/u-zaporizhzhi-vidbudetsya-kubok-ukra
%D1%97ni-z-kozaczkogo-rukopashu-spas/

Перший
Запорiзький

Викладачці  вишу  відмовили  у
можливості  очолити  запорізький
музей: немає "культурного досвіду"

https://zp.depo.ua/ukr/zp/vikladachtsi-vishu-vidmovili-u-
mozhlivosti-ocholiti-zaporizkiy-muzey-nemae-
kulturnogo-dosvidu-201911051057718

Депо

НА  МАМАЙ-ГОРІ  ВИЯВЛЕНІ
УНІКАЛЬНІ  СКІФСЬКІ
ПОХОВАННЯ

https://lenta.ua/ua/na-mamay-gori-viyavleni-unikalni-
skifski-pohovannya-27815/

Lenta.UA

Четверо  кандидатов  претендуют  на
должность директора краеведческого
музея:  в  облсовете  проходит
конкурсный отбор

https://www.061.ua/news/2565362/cetvero-kandidatov-
pretenduut-na-dolznost-direktora-kraevedceskogo-muzea-
v-oblsovete-prohodit-konkursnyj-otbor

061

ТБ
05.11.201
9

ДО  ЗАПОРІЖЖЯ  З’ЇХАЛИСЯ
ЛІДЕРИ  СТУДЕНТСЬКОГО
САМОВРЯДУВАННЯ

https://ztv.zp.ua/do-zaporizhzhya-zyihalysya-lidery-
studentskogo-samovryaduvannya/

Z

06.11.201
9

ЗАПОРІЗЬКА  «ОРБІТА»  ЗДОБУЛА
ПЕРШІ ОЧКИ В СУПЕРЛІЗІ

https://ztv.zp.ua/zaporizka-orbita-zdobula-pershi-ochky-v-
superlizi/

07.11.201
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ЗАПОРІЗЬКІ  СТУДЕНТИ
ЗІЙШЛИСЯ У ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІЙ
БИТВІ

https://ztv.zp.ua/zaporizki-studenty-zijshlysya-u-
intelektualnij-bytvi/
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Преса

7.11.2019 «МИГ» – № 45 (7250) – с. 3 «Cьогодні  нагородять  лауреатів  премії  імені  Якова  Новицького»
(церемонія  нагородження лауреатів  премії  за  досягнення  в краєзнавчій
роботі  ім.  Якова  Новицького  відбулася  у  день  працівника  культури  і
аматорів  народного  мистецтва  –  7  листопада:  за  визначні  видання  з
краєзнавства, висвітлення науково-краєзнавчої та громадської діяльності
премією відзначена доцент кафедри історії України ЗНУ Інна Шугальова,
за науково-організаційну та просвітницьку діяльність – доцент кафедри
джерелознавства,  історіографії  та  спеціальних  історичних  дисциплін
Сергій Білівненко)

«Горожанин.Информ» – № 39 (631) –
с. 4

«В ЗНУ відкрита освітньо-професійна програма «Фінансово-економічна
безпека» (про новий актуальний напрям підготовки та  умови вступу у
2019). 

«Верже» – № 44 (1365) – с. 5 «Мораль сей басни такова» (про політичні інтриги розмірковує політолог
Тетяна Ніколаєва)

«Правда.ZP» - № 27 (45)(23881) – с.
14 

Волейбол «На характері» (у 4-му турі  жіночої  волейбольної  Суперліги
запорізька  «Орбіта-ЗНУ-ОДЮСШ»  здобула  абсолютну  перемогу  над
луцькою «Волинь-Університет- ОДЮСШ» і піднялася на 5-ту сходинку
турнірної таблиці)

МОНІТОРИНГ ЗМІ 
08-15.11.2019

Інтернет 

08.11.201
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Львівські  волейболісти  втретє
виборюватимуть  Суперкубок
України

https://dailylviv.com/news/sport/lvivski-voleibolisty-
vtretie-vyboryuvatymut-superkubok-ukrayiny-79063

Щоденний Львів

Мужской  и  женский  Суперкубки https://sport.ua/news/465401-muzhskoy-i-zhenskiy- Sport.ua

https://sport.ua/news/465401-muzhskoy-i-zhenskiy-superkubki-ukrainy-razygrayut-v-cherkassah
https://dailylviv.com/news/sport/lvivski-voleibolisty-vtretie-vyboryuvatymut-superkubok-ukrayiny-79063
https://dailylviv.com/news/sport/lvivski-voleibolisty-vtretie-vyboryuvatymut-superkubok-ukrayiny-79063


Украины разыграют в Черкассах superkubki-ukrainy-razygrayut-v-cherkassah
09.11.201
9

У  Черкасах  Суперкубок  України-
2019 з волейболу серед жінок виграв
«Хімік» з Южного

http://cherkassy-sport.com/aktualno/2004-u-cherkasakh-
superkubok-ukrainy-2019-z-voleibolu-sered-zhinok-
vyhrav-khimik-z-iuzhnoho-fotozvit-hry.html

Черкаський 
Спорт

Суперкубок  України  з  волейболу:
"Барком-Кажан" і "Хімік" захистили
титули

https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/2815123-
superkubok-ukraini-z-volejbolu-barkomkazan-i-himik-
zahistili-tituli.html

Укрінформ

На вихідних в Україні пройдуть Дні
науки

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2814897-na-
vihidnih-v-ukraini-projdut-dni-nauki.html

Волейбол:  южненский  «Химик»
завоевал  четвертый  Суперкубок
Украины

https://odessa.online/volejbol-yuzhnenskij-himik-
zavoeval-chetvertyj-superkubok-ukrainy/

Odessa Online

Волейбол.  Еще  одна  победа:
«Химик»  стал  4-кратным
обладателем Суперкубка Украины

https://zachem.com.ua/news/18570-voleybol-esche-odna-
pobeda-himik-stal-4-kratnym-obladatelem-superkubka-
ukrainy.html

zachem

Волейболістки  "Хіміка"  стали
чотирикратними  володарями
Суперкубку України

https://www.unn.com.ua/uk/news/1834912-voleybolistki-
khimika-stali-chotirikratnimi-volodaryami-superkubku-
ukrayini

Українські 
Національні 
Новини

«Химик» стал обладателем женского
Суперкубка Украины по волейболу

https://ua.tribuna.com/volleyball/1080019838.html Tribuna.com

Клуби  з  Южного  та  Львова  стали
володарями Суперкубка України

https://sector.depo.ua/ukr/drugie_vidy/klubi-z-yuzhnogo-
ta-lvova-stali-volodaryami-superkubka-ukraini-
201911101060348

Депо

«Хімік»  -  4-разовий  володар
Суперкубку України

http://noc-odessa.org.ua/novyny/natsionalni-
zmahannia/803-khimik-4-razovij-volodar-superkubku-
ukrajini.html

Відділення НОК  
в Одеській 
області
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11.11.201
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Волейболистки  Химика  завоевали
Суперкубок Украины 2019

https://telegraf.com.ua/sport-cat/drugie-vidyi/5227234-
voleybolistki-himika-zavoevali-superkubok-ukrainyi-
2019-foto-video.html

telegraf

У  матчі  за  Суперкубок  України
«Орбіта-ЗНУ-ОДЮСШ»поступилася
«Хіміку»

http://zasport.zp.ua/2019/11/11/u-matchi-za-superkubok-
ukrayini-orbita-znu-odyussh-postupilasya-himiku/

ЗА!спорот

Южненский  «Химик»  стал  4-
кратным  обладателем  Суперкубка
Украины

https://metronom.news/post/view/uznenskij-himik-stal-4-
kratnym-obladatelem-superkubka-ukrainy

metronom

12.11.201
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В  Запорожье  провели  Кубок
Украины 2019 по боевому искусству
«Спас»

https://angolenko.com.ua/news/2019/11/12/v-zaporozhe-
proveli-kubok-ukrainy-2019-po-boevomu-iskusstvu-spas/

Анголенко

12.11.201
9

В  Запорожье  выбрали  самый
веселый  вуз (1-е  место  ЗГМУ, 2  –
ЗНТУ, 3 – ЗНУ, 4 – ИИ ЗНУ)

http://iz.com.ua/zaporoje/v-zaporozhe-vyibrali-samyiy-
veselyiy-vuz

Индустриальное 
Запорожье

13.11.201
9

“Ярмарок освіти” у Запоріжжі 2020 http://porogy.zp.ua/2019/11/yarmarok-osvity-u-
zaporizhzhi-2020/

Пороги

14.11.201
9

Волейболистки  «Химика»  стали
четырёхкратным  обладателями
Суперкубка Украины

http://nabludatel.od.ua/vlada/voleibolistki-himika-stali-
chetyrehkratnym-obladateliami-syperkybka-ykrainy/

Одесский 
Наблюдатель

У Запоріжжі відбувся Кубок України
зі спасу

http://1news.zp.ua/v-zaporozhe-sostoyalsya-kubok-
ukrainy-po-spasu-foto/

Перший 
Запорiзький

Студенты  ЗНУ  –  победители
конкурса «Студент года-2019»

https://www.inform.zp.ua/2019/11/14/78466_studenty-
znu-pobediteli-konkursa-student-goda-2019/

Новости 
Запорожья

ВІТАЛІЙ  ТУРИНОК:  «ДЛЯ  НАС
ДУЖЕ ВАЖЛИВО, ЩОБ МОЛОДЬ
БАЧИЛА СВОЄ МАЙБУТНЄ САМЕ
В УКРАЇНІ»

https://www.zoda.gov.ua/news/47862/vitaliy-turinok-dlya-
nas-duzhe-vazhlivo,-shob-molod-bachila-svoje-
maybutnje-same-v-ukrajini.html

ЗОДА

15.11.201 Тернопільська “Галичанка” приймає https://nday.te.ua/ternopilska-halychanka-pryjmaje- Наш день

https://nday.te.ua/ternopilska-halychanka-pryjmaje-chempiona-ukrajiny/
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http://nabludatel.od.ua/vlada/voleibolistki-himika-stali-chetyrehkratnym-obladateliami-syperkybka-ykrainy/
http://porogy.zp.ua/2019/11/yarmarok-osvity-u-zaporizhzhi-2020/
http://porogy.zp.ua/2019/11/yarmarok-osvity-u-zaporizhzhi-2020/
http://iz.com.ua/zaporoje/v-zaporozhe-vyibrali-samyiy-veselyiy-vuz
http://iz.com.ua/zaporoje/v-zaporozhe-vyibrali-samyiy-veselyiy-vuz
https://angolenko.com.ua/news/2019/11/12/v-zaporozhe-proveli-kubok-ukrainy-2019-po-boevomu-iskusstvu-spas/
https://angolenko.com.ua/news/2019/11/12/v-zaporozhe-proveli-kubok-ukrainy-2019-po-boevomu-iskusstvu-spas/
https://metronom.news/post/view/uznenskij-himik-stal-4-kratnym-obladatelem-superkubka-ukrainy
https://metronom.news/post/view/uznenskij-himik-stal-4-kratnym-obladatelem-superkubka-ukrainy
http://zasport.zp.ua/2019/11/11/u-matchi-za-superkubok-ukrayini-orbita-znu-odyussh-postupilasya-himiku/
http://zasport.zp.ua/2019/11/11/u-matchi-za-superkubok-ukrayini-orbita-znu-odyussh-postupilasya-himiku/
https://telegraf.com.ua/sport-cat/drugie-vidyi/5227234-voleybolistki-himika-zavoevali-superkubok-ukrainyi-2019-foto-video.html
https://telegraf.com.ua/sport-cat/drugie-vidyi/5227234-voleybolistki-himika-zavoevali-superkubok-ukrainyi-2019-foto-video.html
https://telegraf.com.ua/sport-cat/drugie-vidyi/5227234-voleybolistki-himika-zavoevali-superkubok-ukrainyi-2019-foto-video.html


9 чемпіона України chempiona-ukrajiny/
Обласні змагання з баскетболу серед
студентів  запорізьких  коледжів
принесли несподіваний результат (1-
е  -  Запорізький  гідроенергетичний
коледж ЗНУ).

http://zasport.zp.ua/2019/11/15/oblasni-zmagannya-z-
basketbolu-sered-studentiv-zaporizkih-koledzhiv-prinesli-
nespodivanij-rezultat/

ЗА!спорт

ТБ
09.11.201
9

"Барком-Кажани"  та  "Хімік"  стали
володарями  Суперкубка  України  з
волейболу

https://24tv.ua/sport/barkom_kazhani_ta_himik_stali_volo
daryami_superkubka_ukrayini_z_voleybolu_n1231819

24

12.11.201
9

У  ЗАПОРІЖЖІ  ПІДБИЛИ
ПІДСУМКИ  КОНКУРСУ  ДЛЯ
ОБДАРОВАНОЇ МОЛОДІ

https://ztv.zp.ua/u-zaporizhzhi-pidbyly-pidsumky-
konkursu-dlya-obdarovanoyi-molodi/

Z

У  Запоріжжі  відбувся  третій  етап
конкурсу “Битва університетів”

https://tv5.zp.ua/news/u-zaporizhzhi-vidbuvsya-tretij-etap-
konkursu-bitva-universitetiv/

ТВ-5

У  Запоріжжі  відзначили  та
нагородили молодих науковців

https://tv5.zp.ua/news/u-zaporizhzhi-vidznachili-ta-
nagorodili-molodih-naukovtsiv/

14.11.201
9

ГУРТОЖИТОК  ІНЖЕНЕРНОГО
ІНСТИТУТУ  ЗНУ
ВІДРЕМОНТУЮТЬ ЗА 2 РОКИ

https://ztv.zp.ua/gurtozhytok-inzhenernogo-instytutu-znu-
vidremontuyut-za-2-roky/

Z

Голова  Запорізької
облдержадміністрації  завітав  до
рідного студентського гуртожитку

https://tv5.zp.ua/news/golova-zaporizkoyi-
oblderzhadministratsiyi-zavitav-do-ridnogo-studentskogo-
gurtozhitku/

ТВ-5

https://tv5.zp.ua/news/golova-zaporizkoyi-oblderzhadministratsiyi-zavitav-do-ridnogo-studentskogo-gurtozhitku/
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http://zasport.zp.ua/2019/11/15/oblasni-zmagannya-z-basketbolu-sered-studentiv-zaporizkih-koledzhiv-prinesli-nespodivanij-rezultat/
http://zasport.zp.ua/2019/11/15/oblasni-zmagannya-z-basketbolu-sered-studentiv-zaporizkih-koledzhiv-prinesli-nespodivanij-rezultat/
http://zasport.zp.ua/2019/11/15/oblasni-zmagannya-z-basketbolu-sered-studentiv-zaporizkih-koledzhiv-prinesli-nespodivanij-rezultat/
https://nday.te.ua/ternopilska-halychanka-pryjmaje-chempiona-ukrajiny/


Преса

14.11.2019 «Міг» - № 46 (7251)  – с. 5 «Про  мікробів,  єдинорогів  та  «кілограм  м’яса»  (Дні  науки,  до  яких
долучились представники ЗНУ, зокрема викладач біологічного факультету
Олена Бойка).

14.11.2019 «Запорізька правда» - № 28 (46) 
(23882)- с.2

с. - 14

«Все для професійного зростання – на Форумі освіти у ВЦ «Козак-Палац»
(участь ЗНУ і ректора)
Волейбол: Суперкубок України 2019 (гра команд «Орбіта» і «Хімік»)

МОНІТОРИНГ ЗМІ 
15-22.11.2019

Інтернет 

15.11.201
9

Первое  поражение  Химика  в
чемпионате Украины

https://sport.ua/news/466378-pervoe-porazhenie-himika-
v-chempionate-ukrainy

Sport.ua

16.11.201
9

Прометей здобув десяту перемогу в
жіночій Суперлізі

https://sport.ua/uk/news/466458-prometey-oderzhal-
desyatuyu-pobedu-v-zhenskoy-superlige

https://sport.ua/uk/news/466458-prometey-oderzhal-desyatuyu-pobedu-v-zhenskoy-superlige
https://sport.ua/uk/news/466458-prometey-oderzhal-desyatuyu-pobedu-v-zhenskoy-superlige
https://sport.ua/news/466378-pervoe-porazhenie-himika-v-chempionate-ukrainy
https://sport.ua/news/466378-pervoe-porazhenie-himika-v-chempionate-ukrainy


У  Франківську  студенти  з  цілої
України  змагалися  в  конкурсі  з
орфографії польської мови

http://www.blitz.if.ua/news/u-frankivsku-studenty-z-ciloi-
ukrainy-zmagalysya-v-konkursi-z-orfografii-polskoi-
movy.html

Бліц-інфо

18.11.201
9

В  Запорожье  наградили  лучших
“студентов года”

https://vmestezp.org/v-regione/139109/v-zaporozhe-
nagradili-luchshih-studentov-goda-foto

Вместе

«Орбіта-ЗНУ-ОДЮСШ»  здобуває
дві перемоги у Вінниці

http://zasport.zp.ua/2019/11/18/orbita-znu-odyussh-
zdobuvaye-dvi-peremogi-u-vinnitsi/

ЗА!спорт

ЗАПОРІЗЬКІ  ЗАКЛАДИ  ОСВІТИ
ДОЛУЧИЛИСЯ  ДО  ПІЛОТНОГО
ПРОЄКТУ  З  УПРОВАДЖЕННЯ
ДУАЛЬНОЇ ОСВІТИ

https://www.zoda.gov.ua/news/47892/zaporizki-zakladi-
osviti-doluchilisya-do-pilotnogo-projektu-z-
uprovadzhennya-dualnoji-osviti.html

ЗОДА

19.11.201
9

У  Запорізькому  національному
університеті відбудеться благодійний
матч

http://porogy.zp.ua/2019/11/u-zaporizkomu-
natsionalnomu-universyteti-vidbudetsya-blagodijnyj-
match/

Пороги

Медіа-фестиваль в ЗНУ http://porogy.zp.ua/2019/11/media-festyval-v-znu/
20.11.201
9

В  ІНЖЕНЕРНОМУ  ІНСТИТУТІ
ЗНУ  ВІДКРИТО  НОВУ
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

http://newsclub.zp.ua/ru/newszp/v-inzhenernomu-instituti-
znu-vidkrito-novu-specialnist/

Запорожский 
Клуб новостей

21.11.201
9

У  ЗНУ  відбудеться  фінальний  етап
Всеукраїнського  шекспірівського
конкурсу  студентських
дослідницьких і креативних проєктів
імені Віталія Кейса

http://zp-pravda.info/2019/11/21/u-znu-vidbudetsia-
finalnyi-etap-vseukrainskoho-shekspirivskoho-konkursu-
studentskykh-doslidnytskykh-i-kreatyvnykh-proiektiv-
imeni-vitaliia-keisa/?fbclid=IwAR1nE8Uyuk-KWYY-
MEJoNCtB5sQJyRSSM9-
0nBoVXXJCGOfFvpCz_onCvPU

Запорізька правда

22.11.201
9

2  грудня  –  у  Запоріжжі  лекція
Ярослави Кравченко «Інфогігієна: до
чого  тут  соцмережі,  вибори  та
фейки»

https://detector.media/withoutsection/article/172646/2019-
11-22-2-grudnya-u-zaporizhzhi-lektsiya-yaroslavi-
kravchenko-infogigiena-do-chogo-tut-sotsmerezhi-vibori-
ta-feiki/

ДЕТЕКТОР 
МЕДІА
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http://zp-pravda.info/2019/11/21/u-znu-vidbudetsia-finalnyi-etap-vseukrainskoho-shekspirivskoho-konkursu-studentskykh-doslidnytskykh-i-kreatyvnykh-proiektiv-imeni-vitaliia-keisa/?fbclid=IwAR1nE8Uyuk-KWYY-MEJoNCtB5sQJyRSSM9-0nBoVXXJCGOfFvpCz_onCvPU
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ТБ
20.11.201
9

В Запорожье прошел баскетбольный
турнир среди учебных заведений

http://alexua.tv//index.php?newsid=1236 Алекс

Преса
04.11.201

9
«Освіта України» – №44 (1630/32) – 
с. 3

«Європейський здобуток» (студент ЗНУ Дмитро Вороновський на 
чемпіонаті Європи з важкої атлетики в Румунії здобув низку нагород: став 
чемпіоном Європи у ваговій кат. 55 кг з результатом у сумі двоборства 245 
кг, а також виборов «малу бронзу» в ривку з рез. 108 кг, «мале золото» – у 
поштовху з рез. 137 кг) 

21.11.201
9

Верже – № 46 (1367) – с. 5 «Все смешалось в доме Облонских» (про політичну нестабільність та 
безвідповідальність  окремих політиків розмірковує політолог ЗНУ Тетяна 
Ніколаєіва)

Верже – № 46 (1367) – с. 12 «Запорожский ТЮЗ празднует 40-летие» (у матеріалі згадуються провідні 
діячі запорізької сцени, багато з яких належать до когорти представників 
ЗНУ)

«Запорозька Січ» – №188-190 (6884-
6886) – с. 21

«Студенти відсвяткували з “Янголами чарлі”» (у святкуванні 
Міжнародного дня студента, який відбувся у кіноконцертному залі ім. 
Довженка, взяли участь найкращі представники запорізького студентства, 
серед яких були й студенти ЗНУ) 

«МИГ» – №47 (7252) – с. 9 «ТЮЗу – 40» (згадуються заслужені діячі мистецтв Євген Головатюк та 
Геннадій Фортус, заслужений працівник культури Віталій Шкляренко, 
заслужена артистка України Надія Стадніченко та інші, серед яких 
викладачі СПП та члени екзаменаційної комісії, а також йдеться про 
талановитих акторів, у числі яких багато випускників ЗНУ)

http://alexua.tv//index.php?newsid=1236
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В  Запорожье  выбирают  лучший
колледж

https://vmestezp.org/v-regione/139634/v-zaporozhe-
vybirajut-luchshij-kolledzh-foto

Вместе

ЗАПОРІЗЬКІ  КОЛЕДЖІ
РОЗПОЧАЛИ  БОРОТЬБУ  ЗА
ЗВАННЯ НАЙКРАЩОГО

https://www.zoda.gov.ua/news/47968/zaporizki-koledzhi-
rozpochali-borotbu-za-zvannya-naykrashogo.html

ЗОДА

Прометей  продолжил  победную
серию

https://sport.ua/news/467332-prometey-prodolzhil-
pobednuyu-seriyu

SPORT.UA

23.11.201
9

“Галичанка”  у  6-му  турі  Суперліги
грає у Запоріжжі

https://nday.te.ua/halychanka-u-6-mu-turi-superlihy-hraje-
u-zaporizhzhi/

Наш День

24.11.201
9

Волейбольна  «Галичанка»  утримує
другу  сходинку  чемпіонату  після
однієї перемоги у Запоріжжі

https://ternopoliany.te.ua/sport/41121-voleibolna-
halychanka-utrymuie-druhu-skhodynku-chempionatu-
pislia-odniiei-peremohy-u-zaporizhzhi

Тернополяни

Каменський Прометей - 12 перемог в
12 матчах!

https://sport.ua/uk/news/467553-kamenskiy-prometey-12-
pobed-v-12-matchah

SPORT.UA

Архіви  КДБ:  Як  доцента
запорізького  вишу  судили  за
публіцистику

https://zp.depo.ua/ukr/zp/arkhivi-kdb-yak-dotsenta-
zaporizkogo-vishu-sudili-za-publitsistiku-
201911241068488

Депо

25.11.201
9

Запорожская  область
присоединилась  к  акции  «16  дней
против насилия»

https://reporter-
ua.com/2019/11/25/353529_zaporozhskaya-oblast-
prisoedinilas-k-akcii-16-dney-protiv-nasiliya

Репортер

ЗАПОРІЗЬКА  ОБЛАСТЬ
ДОЛУЧАЄТЬСЯ  ДО
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ  АКЦІЇ  ПРОТИ
НАСИЛЬСТВА

https://www.zoda.gov.ua/news/47992/zaporizka-oblast-
doluchajetsya-do-vseukrajinskoji-aktsiji-proti-
nasilstva.html

ЗОДА
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«Мелодія  польоту»:  у  Запоріжжі
триває  виставка  птахів  і  музичних
інструментів

https://mig.com.ua/melodija-polotu-u-zaporizhzhi-trivaie-
vistavka-ptahiv-i-muzichnih-instrumentiv/

МИГ

Студенти  ЗНУ  зустрілися  з
учасником Революції Гідності

http://porogy.zp.ua/2019/11/studenty-znu-zustrilysya-z-
uchasnykom-revolyutsiyi-gidnosti/

Пороги

26.11.201
9

У  ЗНУ  організували  корисне  й
креативне  свято  для  вступників  і
їхніх  вчителів  із  грошовими
подарунками й сюрпризами для шкіл

http://porogy.zp.ua/2019/11/u-znu-organizuvaly-korysne-
j-kreatyvne-svyato-dlya-vstupnykiv-i-yihnih-vchyteliv-iz-
groshovymy-podarunkamy-j-syurpryzamy-dlya-shkil/

ВК  Полісся  стартує  у  2-му  етапі
Кубку  України  з  волейболу  серед
жінок

https://zhitomir-online.com/2019/11/26/8203vk-polissya-
startuye-u-2-mu-etapi-kubku-ukrayiny-z-voleybolu-sered-
zhinok-anons.html

Житомир-Онлайн

Влада  і  студентство:  діалоги  про
майбутнє місцевого самоврядування

http://zor.gov.ua/content/vlada-i-studentstvo-dialogy-pro-
maybutnye-miscevogo-samovryaduvannya

ЗОР

27.11.201
9

В Запорожской области с начала года
поступило  3227  сообщений  о
домашнем насилии

https://www.061.ua/news/2585309/v-zaporozskoj-oblasti-
s-nacala-goda-postupilo-3227-soobsenij-o-domasnem-
nasilii

061

Четверта  влада:  нардеп  від  «Слуги
народу»  Іванісов  не  навчався  в  тих
університетах,  які  вказав  в
автобіографіях

https://thebabel.com.ua/news/38782-chetverta-vlada-
nardep-vid-slugi-narodu-ivanisov-ne-navchavsya-u-tih-
universitetah-yaki-vkazav-v-avtobiografiji

theБабель

У ЗНУ відбувся День абітурієнта https://mig.com.ua/u-znu-vidbuvsja-den-abituriienta/ МИГ
У Запоріжжі стартував VII турнір з
футболу на Кубок В’ячеслава Толока

http://zasport.zp.ua/2019/11/27/u-zaporizhzhi-startuvav-
vii-turnir-z-futbolu-na-kubok-v-yacheslava-toloka/

ЗА!спорт

Лучшие  шоу-программы:  в
Запорожье  продолжается  “Битва
университетов”

https://vmestezp.org/obshhestvo/140117/luchshie-
shouprogrammy-v-zaporozhe-prodolzhaetsja-bitva-
universitetov-foto

Вместе

Иванисов  не  заканчивал https://www.inform.zp.ua/2019/11/27/79421_ivanisov-ne- inform.zp.ua
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запорожские ВУЗы zakanchival-zaporozhskie-vuzy/
Запорізькі  виші  спростували,  що  у
них навчався нардеп-ґвалтівник

https://zp.depo.ua/ukr/zp/zaporizki-vishi-sprostuvali-
shcho-u-nikh-navchavsya-nardep-gvaltivnik-
201911271070452

Депо

ЗАПОРІЗЬКИХ  СТУДЕНТІВ
НАВЧАЛИ  ПРОТИДІЯТИ
ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ

https://www.zoda.gov.ua/news/48022/zaporizkih-
studentiv-navchali-protidiyati-domashnomu-
nasilstvu.html

ЗОДА

28.11.201
9

Волейбол.  Кубок  Украины  (ж).
Результаты второго игрового дня

https://prosportua.com/volejbol-kubok-ukrainy-zh-
rezultaty-vtorogo-igrovogo-dnya/

prosportua

У  ЗНУ  організували  корисне  й
креативне  свято  для  вступників  і
їхніх  вчителів  із  грошовими
подарунками й сюрпризами для шкіл

http://osvita.zoda.gov.ua/%d1%83-%d0%b7%d0%bd
%d1%83-%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd
%d1%96%d0%b7%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bb
%d0%b8-%d0%ba%d0%be
%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%bd%d0%b5-%d0%b9-
%d0%ba
%d1%80%d0%b5%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d
0%bd/

ДОН ЗОДА

29.11.201
9

У ЗНУ проведуть семінар-тренінг із
протидії булінгу

http://zp-pravda.info/2019/11/29/u-znu-provedut-seminar-
treninh-iz-protydii-bulinhu/

Запорізька правда

ТБ
22.11.201
9

У  ЗАПОРІЖЖІ  ВИЗНАЧИЛИ
КРАЩИЙ КОЛЕДЖ РЕГІОНУ

https://ztv.zp.ua/u-zaporizhzhi-vyznachyly-krashhyj-
koledzh-regionu/

Z

26.11.201
9

Запорожская  волейбольная  команда
провела  две  игры  внутреннего
чемпионата

http://alexua.tv//index.php?newsid=1353 Алекс

З  початку  року  запорізькі
поліцейські  отримали  більше  трьох

https://tv5.zp.ua/news/z-pochatku-roku-zaporizki-
politsejski-otrimali-bilshe-troh-tisyach-povidomlen-pro-

ТВ-5

https://tv5.zp.ua/news/z-pochatku-roku-zaporizki-politsejski-otrimali-bilshe-troh-tisyach-povidomlen-pro-vchinennya-domashnogo-nasilstva/
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тисяч  повідомлень  про  вчинення
домашнього насильства

vchinennya-domashnogo-nasilstva/

Студенти  запорізьких  вишів
продовжують  боротьбу  за  звання
найталановитіших

https://tv5.zp.ua/news/studenti-zaporizkih-vishiv-
prodovzhuyut-borotbu-za-zvannya-najtalanovitishih/

Преса
28.11.201

9
«Панорама.ИЗ» – №48 (18934) – с. 2 «Студентов учат бать с производством на “ты”» (про співпрацю 

«Запоріжсталі» з міськими ЗВО, зокрема із ЗНУ) 

Верже – № 47 (1368) – с. 5 «Оппозиция: мы за все, что против, и против всего, что за» (про “плюси” 
та “мінуси” нових лідерів, а також про спротив опозиції, засоби 
відповідальності політиків розмірковує політолог ЗНУ Тетяна Ніколаєіва)

«Правда.ЗП» – №30 (48) (23884) – с. 
14

«Орбіта розпочинає погоню за лідерами» (університетська волейбольна 
збірна порадувала глядачів під час останніх зустрічей із «Галичанкою», 
результатом стало 5 загальнокоманлне місце у Суперлізі) 

https://tv5.zp.ua/news/studenti-zaporizkih-vishiv-prodovzhuyut-borotbu-za-zvannya-najtalanovitishih/
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https://tv5.zp.ua/news/z-pochatku-roku-zaporizki-politsejski-otrimali-bilshe-troh-tisyach-povidomlen-pro-vchinennya-domashnogo-nasilstva/
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