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Інтернет 

29.11.201
9

Студенти  Запорізького  авіаційного
коледжу  зберегли  статус
непереможних  лідерів  обласних
змагань з жиму штангу

http://zasport.zp.ua/2019/11/29/studenti-zaporizkogo-
aviatsijnogo-koledzhu-zberegli-status-neperemozhnih-
lideriv-oblasnih-zmagan-z-zhimu-shtangu/

ЗА!спорт

Студенти  Запорізького  авіаційного
коледжу  зберегли  статус
непереможних  лідерів  обласних
змагань з жиму штангу

http://osvita.zoda.gov.ua/
%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd
%d1%82%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be
%d1%80%d1%96%d0%b7%d1%8c%d0%ba%d0%be
%d0%b3%d0%be-
%d0%b0%d0%b2%d1%96%d0%b0%d1%86%d1%96%d
0%b9%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%ba-2/

ДОН ЗОДА

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

01.12.201
9

В  Запорожском  ботаническом  саду
состоялся  конкурс  ландшафтного
проектирования

https://www.061.ua/news/2589996/v-zaporozskom-
botaniceskom-sadu-sostoalsa-konkurs-landsaftnogo-
proektirovania

061

На  Запоріжжі  «чорні  археологи»
полюють на кургани

https://www.radiosvoboda.org/a/30301826.html Радіо Свобода

02.12.201
9

Огонь и много пены: в Мелитополе
загорелась машина

https://www.061.ua/news/2591178/ogon-i-mnogo-peny-v-
melitopole-zagorelas-masina-fotofakt

061

03.12.201
9

У ЗНУ побував освітній  омбудсмен
Сергій Горбачов

https://mig.com.ua/u-znu-pobuvav-osvitnij-ombudsmen-
sergij-gorbachov/

МИГ

04.12.201 Учащиеся  школ  Бердянска  примут https://www.06153.com.ua/news/2593270/ucasiesa-skol- 061
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9 участие  в  физкультурно-
развлекательном  турнире
«Абитуриент-2020»

berdanska-primut-ucastie-v-fizkulturno-razvlekatelnom-
turnire-abiturient-2020

У  ЗАПОРІЗЬКОМУ
НАЦІОНАЛЬНОМУ
УНІВЕРСИТЕТІ  ВІДБУВСЯ
ФІНАЛЬНИЙ  ЕТАП  IX
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО
ШЕКСПІРІВСЬКОГО  КОНКУРСУ
СТУДЕНТСЬКИХ
ДОСЛІДНИЦЬКИХ  І
КРЕАТИВНИХ  ПРОЄКТІВ  ІМЕНІ
ВІТАЛІЯ КЕЙСА.

https://np.pl.ua/2019/12/poltavs-ka-studentka-sered-
peremozhtsiv-vseukrains-koho-shekspirivs-koho-
konkursu/

Новини 
Полтавщини

06.12.201
9

У  ЗНУ  навчали,  як  запобігати
булінгу через арт-терапію та техніку
ліплення

http://zp-pravda.info/2019/12/06/u-znu-navchaly-iak-
zapobihaty-bulinhu-cherez-art-terapiiu-ta-tekhniku-
liplennia/

Запорізька правда

ТБ

28.11.201
9

Студенти  Запорізького
металургійного  коледжу  зустрілися
із відомими спортсменами

https://zp.suspilne.media/news/49033 UA: Запоріжжя

В  Запоріжжі  відбувся  дебатний
турнір "Історична правда"

https://zp.suspilne.media/news/49188 UA: Запоріжжя

29.11.201
9

Студенти  запорізьких  вишів  зняли
авторські короткометражки

https://tv5.zp.ua/news/studenti-zaporizkih-vishiv-znyali-
avtorski-korotkometrazhki/

ТВ-5

БИТВА УНІВЕРСИТЕТІВ ТРИВАЄ.
ОБРАЛИ  КРАЩИХ

https://ztv.zp.ua/bytva-universytetiv-tryvaye-obraly-
krashhyh-filmmejkeriv/

Z
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ФІЛЬММЕЙКЕРІВ
02.12.201
9

В  Запорожье  проходит  турнир  по
мини футболу

http://alexua.tv//index.php?newsid=1470 Алекс

Визначені  переможці  унікального
запорізького конкурсу

https://tv5.zp.ua/news/viznacheni-peremozhtsi-
unikalnogo-zaporizkogo-konkursu/

ТВ-5

Ведуча  «Телебачення  Торонто»
вчила  запорізьких  студентів
інформаційній грамотності

https://tv5.zp.ua/news/veducha-telebachennya-toronto-
vchila-zaporizkih-studentiv-informatsijnij-gramotnosti/

Шекспірівський  конкурс.  Розвиток
креативності.

https://www.youtube.com/watch?v=WsVY5YuACoA Z

03.12.201
9

Студенти  з  усієї  країни  ділилися
своїми  думками  про  творчість  та
життя Шекспіра

https://tv5.zp.ua/news/studenti-z-usiyeyi-krayini-dililisya-
svoyimi-dumkami-pro-tvorchist-ta-zhittya-shekspira/

ТВ-5

Преса
5.12.2019 «Горожанин.Информ» – №43 (535) – 

с. 7
«Цифровізація освіти» (наприкінці листопада в Інженерному інституті 
ЗНУ відбулася міжнародна науково-практична конференція «Освіта як 
чинник формування креативних компетентностей в умовах цифрового 
суспільства» за участі українських та закордонних науковців») 

Верже – № 48 (1369) – с. 5 «Мир, газ и патриотизм – что важнее для нас сегодня?» (про розвиток 
подій напередодні  Нормандської зустрічі 9 грудня розмірковує політолог 
ЗНУ Тетяна Ніколаєіва)

«МИГ» – №49 (7254) – с. 27 «В Кубке идем дальше» (у груповому етапі Кубку України університетська
команда «Орбіта» посіла 5 місце, обійшовши команду Харківської області)

«Правда.zp» – № 31 (49)(23885) – с. 
14

«Стартував сьомий турнір з футболу на Кубок В’ячеслава Толока» (про 
початок щорічного мініфутбольного турніру у ЗНУ за участі 6 ЗВО 
області, фінал якого відбудеться 17 грудня)
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Інтернет 
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ІНЖЕНЕРНИЙ  ІНСТИТУТ  ЗНУ
ВІДСВЯТКУВАВ СВІЙ 60-РІЧНИЙ
ЮВІЛЕЙ

https://www.zoda.gov.ua/news/48175/inzhenerniy-institut-
znu-vidsvyatkuvav-sviy-60-richniy-juviley.html

ЗОДА

07.12.201
9

До  Дня  Збройних  сил  України
студенти  запорізьких  коледжів
провели змагання зі стрільби

http://zasport.zp.ua/2019/12/07/do-dnya-zbrojnih-sil-
ukrayini-studenti-zaporizkih-koledzhiv-proveli-
zmagannya-zi-strilbi/

ЗА!спорт

08.12.201
9

В Запорожье поздравили с 60-летием
Инженерный институт ЗНУ

https://mig.com.ua/v-zaporozhe-pozdravili-s-60-letiem-
inzhenernyj-institut-znu/

МИГ

09.12.201
9

Представники  ЗНУ  разом  зі
школярами  висадили  нащадків
запорізького дуба

https://mig.com.ua/predstavniki-znu-razom-zi-
shkoljarami-visadili-nashhadkiv-zaporizkogo-duba/

Начальник  запорожской
прокуратуры стал  членом  жюри  на
молодежном турнире

https://subbota.ua/news/91687/nachalnik-zaporozhskoj-
prokuratury-stal-chlenom-zhjuri-na-molodezhnom-turnire-
foto

Суббота ПЛЮС

У  ЗНУ  навчали,  як  запобігати
булінгу через арт-терапію та техніку
ліплення

http://osvita.zoda.gov.ua/%d1%83-%d0%b7%d0%bd
%d1%83-%d0%bd
%d0%b0%d0%b2%d1%87%d0%b0%d0%bb%d0%b8-
%d1%8f%d0%ba-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be
%d0%b1%d1%96%d0%b3%d0%b0%d1%82%d0%b8-
%d0%b1%d1%83%d0%bb%d1%96%d0%bd
%d0%b3%d1%83-%d1%87%d0%b5/?
fbclid=IwAR3UxDb3KkwY2xlwc11tZhiOIOJ74qlZFrsVc
goBVGsODpZSQrbRO2yP9pc

ДОН ЗОДА
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10.12.201
9

Всеукраїнський студентський турнір
із  судових  дебатів  у  справах
адміністративної  юрисдикції  приніс
перемогу запоріжанам

http://osvita.zoda.gov.ua/%d1%8e%d0%bd
%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c-
%d1%82%d0%b4%d0%b0%d1%82%d1%83-
%d0%b7%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d0%bf
%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%be
%d0%b6%d1%86%d1%96-2/?
fbclid=IwAR1TMC3RxSiSHwum0I90k0En_ctVvlvS9cxh
5IBqvQRqBXkYctxkBHwsHo4

11.12.201
9

Девочка ушла на занятия и пропала:
вся Украина разыскивает Лену

https://dnpr.com.ua/not-miss/devochka-ushla-na-zanjatija-
i-propala-vsja-ukraina-razyskivaet-lenu/

Днепровская 
Панорама

В  Запорожье  чествовали
нобелевского лауреата

http://pozitciya.com.ua/76591-v-zaporozhe-chestvovali-
nobelevskogo-laureata.html

Позиция 

12.12.201
9

Волейбол.  Суперлига  (ж).  “Орбита”
и “Химик” победно начали два тура
сразу

https://prosportua.com/volejbol-superliga-zh-orbita-i-
himik-pobedno-nachali-dva-tura-srazu/

prosportua

"Іноземці"  ЗНУ  проінсценували
уривки  з  творів  Нобелівської
лауреатки

https://mig.com.ua/inozemci-znu-proinscenuvali-urivki-z-
tvoriv-nobelivskoi-laureatki/

МИГ

ТБ

09.12.201
9

ПРО  ГОЛОВНІ  ПОДІЇ  МІСТА
МОЖНА  ДІЗНАТИСЯ  З
ІНФОРМАЦІЙНИХ СТЕНДІВ

https://ztv.zp.ua/pro-golovni-podiyi-mista-mozhna-
diznatysya-z-informaczijnyh-stendiv/

Z

10.12.201
9

Як  виглядає  відреставрований
скіфський  акінак,  який  знайшли  на
Мамай-горі

https://tv5.zp.ua/news/yak-viglyadaye-vidrestavrovanij-
skifskij-akinak-yakij-znajshli-na-mamaj-gori-video/

ТВ-5

https://tv5.zp.ua/news/yak-viglyadaye-vidrestavrovanij-skifskij-akinak-yakij-znajshli-na-mamaj-gori-video/
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https://dnpr.com.ua/not-miss/devochka-ushla-na-zanjatija-i-propala-vsja-ukraina-razyskivaet-lenu/
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http://osvita.zoda.gov.ua/%D1%8E%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%82%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%83-%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D1%86%D1%96-2/?fbclid=IwAR1TMC3RxSiSHwum0I90k0En_ctVvlvS9cxh5IBqvQRqBXkYctxkBHwsHo4
http://osvita.zoda.gov.ua/%D1%8E%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%82%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%83-%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D1%86%D1%96-2/?fbclid=IwAR1TMC3RxSiSHwum0I90k0En_ctVvlvS9cxh5IBqvQRqBXkYctxkBHwsHo4
http://osvita.zoda.gov.ua/%D1%8E%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%82%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%83-%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D1%86%D1%96-2/?fbclid=IwAR1TMC3RxSiSHwum0I90k0En_ctVvlvS9cxh5IBqvQRqBXkYctxkBHwsHo4


Преса

12.12.2019 Верже – № 49 (1370) – с. 5 «Кто боится С. Шустера» (про відкритий формат спілкування президента 
В.Зеленського із демократичними ЗМІ розмірковує ЗНУ Тетяна 
Ніколаєіва)

«МИГ» – №50 (7255) – с. 23 «Університет відвідав освітній омбудсмен» (у ЗНУ у рамках проведення 
«Школи професійної майстерності майбутнього вчителя-словесника» 
відбулася зустріч освітнього омбудсмена України, випускника цього 
факультету Сергія Горбачова із студентами та викладачами)

«МИГ» – №50 (7255) – с. 23 «Инженерному институту ЗНУ – 60 лет!» (святковий захід відбувся за 
участі адміністрації університету, представників ЗОДА та мерії, 
підприємств та організацій міста й області)

«МИГ» – №50 (7255) – с. 24 «Сегодня триумф, а завтра?» (чудовий результат продемонстрували на 
чемпіонаті Європи з шашок запорізькі спортсмени, у їх числі – його 
переможниця Ганна Дмитренко (ЗНУ), яка за прогнозами має усі шанси 
перемогти й у світовій першості)

«МИГ» – №50 (7255) – с. 32 «В заповеднике “Хортица” отреставрировали скифский меч» (йдеться про 
знахідку археологів ЗНУ, яку здійснили цього літа)

МОНІТОРИНГ ЗМІ 
13-21.12.2019

Інтернет 

15.12.201
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Стало известно, какую еще школу в
Мелитополе  капитально
отремонтируют

https://ria-
m.tv/news/174957/stalo_izvestno_kakuyu_esche_shkolu_
v_melitopole_kapitalno_otremontiruyut.html

РИА 
МЕЛИТОПОЛЬ

https://ria-m.tv/news/174957/stalo_izvestno_kakuyu_esche_shkolu_v_melitopole_kapitalno_otremontiruyut.html
https://ria-m.tv/news/174957/stalo_izvestno_kakuyu_esche_shkolu_v_melitopole_kapitalno_otremontiruyut.html
https://ria-m.tv/news/174957/stalo_izvestno_kakuyu_esche_shkolu_v_melitopole_kapitalno_otremontiruyut.html


16.12.201
9

Фізкультурно-розважальний  турнір
«Абітурієнт – 2020» в Енергодарі

http://osvita.zoda.gov.ua/
%d1%84%d1%96%d0%b7%d0%ba%d1%83%d0%bb
%d1%8c%d1%82%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%be-
%d1%80%d0%be
%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d0%b6%d0%b0%d0%bb
%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%b9-
%d1%82%d1%83%d1%80%d0%bd%d1%96%d1%80-
%d0%b0/?
fbclid=IwAR06Ct93wuSIoIuWQyxocwVuEnerwsgPmvo
L4Xugpp_PRLFg-Drko9Fd4ik

ДОН ЗОДА

17.12.201
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Как  на  Запорожье  СССР
националистов уничтожал

https://www.mv.org.ua/news/214348-
kak_na_zaporozhe_sssr_nacionalistov_unichtozhal.html

МВ

У  Запоріжжі  відбувся  День
інженерних знань

https://mig.com.ua/u-zaporizhzhi-vidbuvsja-den-
inzhenernih-znan/

МИГ

18.12.201
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Запорожская  «Орбита»  всухую
проиграла  первый  матч  1/16  Кубка
ЕКВ

https://xsport.ua/volleyball_s/news/zaporozhskaya-orbita-
vsukhuyu-proigrala-pervyy-match-1-16-kubka-
ekv_2194570/

xsport.uа

В  музее  рассказали  о  неизвестных
страницах  истории
Мелитопольщины

https://www.0619.com.ua/news/2607929/v-muzee-
rasskazali-o-neizvestnyh-stranicah-istorii-melitopolsiny-
foto

0619

19.12.201
9

ПРОГНОЗ НА МАТЧ САУДЖЕЛЛА
ТИМ МОНЦА (ЖЕН) — ОРБИТА-
ЗТМК-ЗНУ (ЖЕН) ОТ ЭКСПЕРТА

http://azov-sea.ru/cat2-281967-prognoz-na-match-
saudzhella-tim-monca-zhen-orbita-ztmk-znu-zhen-ot-
eksperta-19-12-19/

Море Азова

Барком-Кажани  і  Орбіта  проведуть
матчі-відповіді Кубку ЄКВ

https://sport.ua/uk/news/470945-barkom-kazhany-i-orbita-
provedut-otvetnye-matchi-kubka-ekv

Sport.ua

Волейбол.  Состоялась  жеребьёвка
третьего  раунда  мужского  и

https://prosportua.com/volejbol-sostoyalas-zherebyovka-
tretego-raunda-muzhskogo-i-zhenskogo-kubka-ukrainy/

prosportua

https://prosportua.com/volejbol-sostoyalas-zherebyovka-tretego-raunda-muzhskogo-i-zhenskogo-kubka-ukrainy/
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женского Кубка Украины
Волейбол.  Кубок  ЕКВ.  “Орбита”
вновь проиграла “Монце”

https://prosportua.com/volejbol-kubok-ekv-orbita-vnov-
proigrala-montse/

Запорожская  Орбита  завершила
выступления в женском Кубке ЕКВ

https://sport.ua/news/471019-zaporozhskaya-orbita-
zavershila-vystupleniya-v-zhenskom-kubke-ekv

sport.ua

Запорожская  Орбита  проиграла
Монце  и  во  втором  матче  1/16
финала Кубка

https://sportarena.com/more-sports/volley-
ball/zaporozhskaya-orbita-proigrala-montse-i-vo-vtorom/

sportarena

20.12.201
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Выпускника ЗНУ лишили медали
за Олимпиаду-2012 
Международный  олимпийский
комитет уличил Алексея Торохтия
в  нарушении  антидопинговых
правил.  Об  этом  сообщили  на
сайте МОК.

http://iz.com.ua/zaporoje/vyipusknika-znu-lishili-medali-
za-olimpiadu-2012

Индустриальное 
Запорожье»

«Орбита-ЗНУ-ОДЮСШ»  проиграла
«Монце в 1/16 финала Кубка ЕКВ

https://ua.tribuna.com/volleyball/1081544013.html Tribuna

У студента ЗНУ забрали олімпійську
медаль

http://1news.zp.ua/u-zaporizkogo-studenta-zabrali-
olimpijsku-medal/

1-й Запорiзький

В  Запорожье  установили  круглую
елку 
Перед  вторым  корпусом  ЗНУ
установили  оригинальную
новогоднюю композицию

http://iz.com.ua/zaporoje/v-zaporozhe-ustanovili-
krugluyu-elku-foto

Индустриальное 
Запорожье»

У  ЗНУ  презентували  збірку
вибраних  творів  Марини  Брацило
«Зоряна криця»

https://nspu.com.ua/novini/u-znu-prezentuvali-zbirku-
vibranih-tvoriv-marini-bracilo-zoryana-kricya/?
fbclid=IwAR3ScSR-5lNw-idCcbyd8KVzfHJfPl-
xvHnDAe8RjiceaqeJBMNfGqWek9U

НСПУ

Заступник міністра освіти  розповів, https://konkurent.in.ua/publication/50358/zastupnik- Конкурент

https://konkurent.in.ua/publication/50358/zastupnik-ministra-osviti-rozpoviv-chi-obednaut-snu-i-lntu/
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чи об’єднають СНУ і ЛНТУ
Об’єднання  відбувається  в  тих
умовах,  коли  є  для  всіх  зрозуміла
ситуація.  В  Запоріжжі  було
зрозуміло,  що  Запорізький
національний  університет  набагато
сильніший ніж Запорізька інженерна
академія. І дискусія була про те, що
«Вибачте,  ваша  перспектива  –
академії – через рік ось така, а якщо
у вас дефіцитний фонд оплати праці
вже зараз  – то ось  така,  плачевна».
Це  стагнація.  В  Сумах  така  ж
ситуація.

ministra-osviti-rozpoviv-chi-obednaut-snu-i-lntu/

21.12.201
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У  ЗНУ  в  День  Святого  Миколая
відбулось  урочисте  відкриття
новорічної  ялинки  та  яскравої
презентації  кількох  святкових
локацій студмістечка вишу

http://zp-pravda.info/2019/12/21/u-znu-v-den-sviatoho-
mykolaia-vidbulos-urochyste-vidkryttia-novorichnoi-
ialynky-ta-iaskravoi-prezentatsii-kilkokh-sviatkovykh-
lokatsii-studmistechka-vyshu/

Запорізька правда

Колишнього  студента  ЗНУ
позбавили олімпійської медалі

https://zp-fakty.net.ua/society/kolishnogo-studenta-znu-
pozbavili-olimpiyskoi-medali

Факти Запоріжжя

ТБ

20.12.201
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У  екс-студента  ЗНУ  забрали
олімпійську медаль за використання
допінгу

https://tv5.zp.ua/news/u-eks-studenta-znu-zabrali-
olimpijsku-medal-za-vikoristannya-dopingu/

ТВ-5
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https://zp-fakty.net.ua/society/kolishnogo-studenta-znu-pozbavili-olimpiyskoi-medali
http://zp-pravda.info/2019/12/21/u-znu-v-den-sviatoho-mykolaia-vidbulos-urochyste-vidkryttia-novorichnoi-ialynky-ta-iaskravoi-prezentatsii-kilkokh-sviatkovykh-lokatsii-studmistechka-vyshu/
http://zp-pravda.info/2019/12/21/u-znu-v-den-sviatoho-mykolaia-vidbulos-urochyste-vidkryttia-novorichnoi-ialynky-ta-iaskravoi-prezentatsii-kilkokh-sviatkovykh-lokatsii-studmistechka-vyshu/
http://zp-pravda.info/2019/12/21/u-znu-v-den-sviatoho-mykolaia-vidbulos-urochyste-vidkryttia-novorichnoi-ialynky-ta-iaskravoi-prezentatsii-kilkokh-sviatkovykh-lokatsii-studmistechka-vyshu/
https://konkurent.in.ua/publication/50358/zastupnik-ministra-osviti-rozpoviv-chi-obednaut-snu-i-lntu/
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Шашки «”Срібло”Анни Дмитренко» (Українська команда, до складу якої 
увійшла і студентка ЗНУ Анна Дитренко, привезла додому «срібло» з 
чемпіонату Європи з шашок-100 (Ізраїль)) 

МОНІТОРИНГ ЗМІ 
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Інтернет 

22.12.201
9

Волейбол. Суперлига (ж). “Полесье-
ЖГУ”  нанёс  “Прометею”  первое
поражение в чемпионате

https://prosportua.com/volejbol-superliga-zh-polese-zhgu-
nanyos-prometeyu-pervoe-porazhenie-v-chempionate/

prosportua

Прометей  проиграл  первый  матч  в
женской Суперлиге

https://sport.ua/news/471351-prometey-proigral-perviy-
match-v-zhenskoy-superlige

SPORT.UA

Как  подопечные  терцентра
самомассажу  учились  и  лозинки от
чертей принимали

https://www.mv.org.ua/news/214674-
kak_podopechnye_tercentra_samomassazhu_uchilis_i_loz
inki_ot_chertei_prinimali.html

МВ

23.12.201
9

В  запорожском  вузе  началась
регистрация на бесплатные пробные
тренинги по ВНО-2020

https://verge.zp.ua/2019/12/%d0%b2-
%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%be
%d0%b6%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bc-
%d0%b2%d1%83%d0%b7%d0%b5-%d0%bd

ВЕРЖЕ

https://verge.zp.ua/2019/12/%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%B2%D1%83%D0%B7%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0/
https://verge.zp.ua/2019/12/%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%B2%D1%83%D0%B7%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0/
https://www.mv.org.ua/news/214674-kak_podopechnye_tercentra_samomassazhu_uchilis_i_lozinki_ot_chertei_prinimali.html
https://www.mv.org.ua/news/214674-kak_podopechnye_tercentra_samomassazhu_uchilis_i_lozinki_ot_chertei_prinimali.html
https://www.mv.org.ua/news/214674-kak_podopechnye_tercentra_samomassazhu_uchilis_i_lozinki_ot_chertei_prinimali.html
https://sport.ua/news/471351-prometey-proigral-perviy-match-v-zhenskoy-superlige
https://sport.ua/news/471351-prometey-proigral-perviy-match-v-zhenskoy-superlige
https://prosportua.com/volejbol-superliga-zh-polese-zhgu-nanyos-prometeyu-pervoe-porazhenie-v-chempionate/
https://prosportua.com/volejbol-superliga-zh-polese-zhgu-nanyos-prometeyu-pervoe-porazhenie-v-chempionate/


%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb
%d0%b0%d1%81%d1%8c-
%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%81%d1%82%d
1%80%d0%b0/

«Надія-ЗНУ» виборола Кубок із міні-
футболу ім. В’ячеслава Толока

http://zasport.zp.ua/2019/12/23/nadiya-znu-viborola-
kubok-iz-mini-futbolu-im-v-yacheslava-toloka/

ЗА!спорт

26.12.201
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Запорізький студент 
отримуватиме 
президентську стипендію

http  ://1  news  .  zp  .  ua  /  zaporizkij  -  student  -  otrimuvatime  -
prezidentsku  -  stipendiyu  /

Перщий 
запорізький

25  декабря,  в  спорткомплексе
Запорожского  национального
университета наградили участников
и победителей новогоднего турнира
Академии европейского футбола.

https  ://  mig  .  com  .  ua  /  v  -  zaporozhe  -  detvora  -  prinjala  -  uchastie  -
v  -  novogodnem  -  futbolnom  -  turnire  /

МИГ

28.12.201
9

Запорожский студент будет получать
стипендию  президента

https  ://  www  .061.  ua  /  news  /2618094/  zaporozskij  -  student  -
budet  -  polucat  -  stipendiu  -  prezidenta  -  ukrainy

061

ТБ

27.12.201
9

Студент Запорізького Національного
університету  увійшов  до  списку  39
учнів,  яким  Володимир  Зеленський
призначив президентські стипендії

https  ://  tv  5.  zp  .  ua  /  news  /  zelenskij  -  priznachiv  -  studentu  -  znu  -
prezidentsku  -  stipendiyu  /

ТВ-5

https://tv5.zp.ua/news/zelenskij-priznachiv-studentu-znu-prezidentsku-stipendiyu/
https://tv5.zp.ua/news/zelenskij-priznachiv-studentu-znu-prezidentsku-stipendiyu/
https://www.061.ua/news/2618094/zaporozskij-student-budet-polucat-stipendiu-prezidenta-ukrainy
https://www.061.ua/news/2618094/zaporozskij-student-budet-polucat-stipendiu-prezidenta-ukrainy
https://mig.com.ua/v-zaporozhe-detvora-prinjala-uchastie-v-novogodnem-futbolnom-turnire/
https://mig.com.ua/v-zaporozhe-detvora-prinjala-uchastie-v-novogodnem-futbolnom-turnire/
http://1news.zp.ua/zaporizkij-student-otrimuvatime-prezidentsku-stipendiyu/
http://1news.zp.ua/zaporizkij-student-otrimuvatime-prezidentsku-stipendiyu/
http://1news.zp.ua/zaporizkij-student-otrimuvatime-prezidentsku-stipendiyu/
http://1news.zp.ua/zaporizkij-student-otrimuvatime-prezidentsku-stipendiyu/
http://1news.zp.ua/zaporizkij-student-otrimuvatime-prezidentsku-stipendiyu/
http://zasport.zp.ua/2019/12/23/nadiya-znu-viborola-kubok-iz-mini-futbolu-im-v-yacheslava-toloka/
http://zasport.zp.ua/2019/12/23/nadiya-znu-viborola-kubok-iz-mini-futbolu-im-v-yacheslava-toloka/
https://verge.zp.ua/2019/12/%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%B2%D1%83%D0%B7%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0/
https://verge.zp.ua/2019/12/%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%B2%D1%83%D0%B7%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0/
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