
МОНІТОРИНГ ЗМІ  

27.03-03.04.2020 

 

 

Інтернет  

  

27.03.2020 У ЗАПОРІЗЬКОМУ ВИШІ 

ОРГАНІЗУВАЛИ 

ДИСТАНЦІЙНУ ШКОЛУ З 

ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

- ТАМ НАВЧАЮТЬСЯ 25 

УЧАСНИКІВ 

https://mon.gov.ua/ua/news/u-zaporizkomu-vishi-

organizuvali-distancijnu-shkolu-z-vivchennya-

inozemnoyi-movi-tam-navchayutsya-25-uchasnikiv 

 

МОН 

 У Запоріжжі завершився чемпіонат з 

баскетболу серед чоловічих команд 

https://zp.depo.ua/ukr/zp/u-zaporizhzhi-zavershivsya-

chempionat-z-basketbolu-sered-cholovichikh-komand-

202003271139520 

Депо 

31.03.2020 Школа Конфуція в ЗНУ працює 

дистанційно 

https://mig.com.ua/shkola-konfucija-v-znu-pracjuie-

distancijno/ 

 

МИГ 

 Волейболістки «Орбіти» достроково 

завершують змагальний сезон 

http://zasport.zp.ua/2020/03/31/volejbolistki-orbiti-

dostrokovo-zavershuyut-zmagalnij-sezon/ 

За!спорт 

02.04.2020 В ЗНУ ветераны АТО смогут пройти 

бесплатное обучение 

https://vmestezp.org/obshhestvo/151104/v-znu-veterany-

ato-smogut-projti-besplatnoe-obuchenie 

Вместе 
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ТБ і РМ 

 

27.03.2020 Дистанційне навчання в 

університетах Запоріжжя 

https://suspilne.media/22493-distancijne-navcanna-v-

universitetah-zaporizza/ 

Суспільне 

Запоріжжя 

 

 

МОНІТОРИНГ ЗМІ  

03-10.04.2020 

 

 

Інтернет  

  

06.04.2020 Запорізький телеканал запустив 

онлайн-уроки 

https://www.inform.zp.ua/2020/04/06/92081_zaporizkij-

telekanal-zapustiv-onlajn-uroki/ 

INFORM.ZP.UA 

07.04.2020 У ЗНУ ОБЛАШТОВУЮТЬ 

КОВОРКІНГ-ЦЕНТР ДЛЯ 

СТУДЕНТІВ: ТАМ БУДЕ ЗАЛ-

ТРАНСФОРМЕР І 

МУЛЬТИМЕДІЙНЕ 

ОБЛАДНАННЯ 

https://mon.gov.ua/ua/news/u-znu-oblashtovuyut-

kovorking-centr-dlya-studentiv-tam-bude-zal-

transformer-i-multimedijne-obladnannya 

 

МОН 

08.04.2020 Рейтинг університетів за 

показниками Scopus 2020 року 

http://osvita.ua/vnz/rating/72780/?fbclid=IwAR2D8RF

FpT4O1nM92iELTDRjik3JOjRvitUL59TJQXFbZ7I5

RuALd0ifxkY 

 

Освіта.ua 

 В ЗНУ обустраивают коворкинг-

центр с залом-трансформером 

https://reporter-ua.com/2020/04/08/358396_v-znu-

obustraivayut-kovorking-centr-s-zalom-transformerom 

Репортер 
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 У ЗНУ облаштовують коворкінг-

центр 

https://mig.com.ua/u-znu-oblashtovujut-kovorking-centr/ МИГ 

 В одном из университетов 

Запорожья скоро появится новое 

место для проведения 

http://alexua.tv/main/zaporzhzhya-ta-oblast/4852-v-

odnom-iz-universitetov-zaporozhya-skoro-poyavitsya-

novoe-mesto-dlya-provedeniya-meropriyatiy.html 

Алекс 

 У Запорізькому національному 

університеті відкриють коворкінг-

центр 

https://zp.depo.ua/ukr/zp/u-zaporizkomu-natsionalnomu-

universiteti-vidkriyut-kovorking-tsentr-202004081145451 

Депо 

09.04.2020 Рейтинг університетів за 

показниками Scopus: ЧНУ втратив 

дві позиції 

https://pogliad.ua/news/education/reyting-universitetiv-za-

pokaznikami-scopus-chnu-vtrativ-dvi-poziciyi-387371 

Погляд 

 11 квітня – День відкритих дверей 

ЗНУ онлайн 

https://mig.com.ua/11-kvitnja-den-vidkritih-dverej-znu-

onlajn/ 

 

МИГ 

 Начальник инспекции по 

благоустройству задекларировал 1,3 

миллиона гривен дохода семьи 

https://www.061.ua/news/2724824/nacalnik-inspekcii-po-

blagoustrojstvu-zadeklariroval-13-milliona-griven-

dohoda-semi 

 

061 

10.04.2020 Молодь і радіо: чи сумісні ці 

поняття? 

http://porogy.zp.ua/2020/04/molod-i-radio-chy-sumisni-

tsi-ponyattya/ 

Пороги 
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МОНІТОРИНГ ЗМІ  

10-17.04.2020 

 

Інтернет  

  

13.04.2020 В Полесском государственном 

университете создан инженерный 

факультет (партнер ЗНУ) 

https://1reg.by/2020/04/13/v-polesskom-

gosudarstvennom-universitete-sozdan-inzhenernyiy-

fakultet/ 

 

Першы рэгiён 

 У ЗНУ відкривається спеціальність 

"Фітнес та рекреація" 

https://mig.com.ua/u-znu-vidkrivaietsja-specialnist-fitnes-

ta-rekreacija/ 

МИГ 

14.04.2020 На факультеті іноземної філології 

ЗНУ студентів будуть навчати 

китайської мови 

https://mig.com.ua/na-fakulteti-inozemnoi-filologii-znu-

studentiv-budut-navchati-kitajskoi-movi/ 

 

 

 

 

 

МОНІТОРИНГ ЗМІ  

17-24.04.2020 

 

Інтернет  

  

21.04.2020 Які університети Кропивницького 

ввійшли до ТОПу найкращих в 

країні 

https://www.ugorod.kr.ua/news/2020-04-21-76476.html 

 

Утренний город 

23.04.2020 Всеукраїнський “студентський” https://prozahid.com/vseukrainskyj-studentskyj-konkurs- Прозахід 
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конкурс із спеціальності “Соціальна 

робота”: названі переможці. 

Дипломами ІІ ступеня нагороджено 

… Онищенко Кристину Сергіївну 

(Запорізький національний 

університет). 

iz-spetsialnosti-sotsialna-robota-nazvani-peremozhtsi/ 

 

 Запорожская область в 2020 году 

рассчитывает получить 165 

миллионов гривен от ЕИБ на 

капремонты школ и больниц 

https://www.061.ua/news/2739706/zaporozskaa-oblast-v-

2020-godu-rasscityvaet-polucit-165-millionov-griven-ot-

eib-na-kapremonty-skol-i-bolnic 

 

061 

 

 

Преса  

 

  

16.03.2020 «Освіта України» – № 11(1645-47) – 

с. 3 

«Допомогти після інсульту» (про винахід студентки ЗНУ Анастасії 

Лоцман, яка працювала під керівництвом викладача біологічного 

факультету Григорія Чаусовського. Презентували винахід на 

Всеукраїнському конкурсі винахідницьких і раціоналізаторських проєктів 

еколого-натуралістичного напряму, де він був відзначений І місцем у 

розділі «Медицина та охорона здоров’я. Пристрій, який зараз проходить 

патентування,  допоможе хворим відновити фізичну активність та 

мовлення) 
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26.03.2020 «Горожанин.Информ» – № 11 (549) 

– с. 4 

 

«Звернення ректора ЗНУ» (ректор Микола Фролов повідомляє про режим 

роботи й навчання під час карантину: навчання триває у режимі онлайн, 

викладачі та співробітники забезпечені заробітною платою, університет 

працює за планом. А також закликає дотримуватися умов суворого 

карантину тим, хто не задіяний у стратегічному забезпеченні 

функціонування ЗВО) 

 «Панорама.ИЗ» – № 13 (18951) – с. 

22 

«Снять стресс и нейтрализовать тревожность» (вчений ЗНУ, викладач 

біологічного факультету Григорій Чаусовський запропонував антистресові 

пристрої та для запобігання зараженню коронавірусом: розпилювач 

антисептичних ефірних масел, голчастий аплікатор, що попереджає не 

торкатися обличчя, вимірювач вологості для маски) 

 «Запорозька Січ» – №041-043 (6946-

6948) – с. 21 

Волейбол «”Орбіта” взяла очки перед карантином» (у 14 турі жіночої 

волейбольної Суперліги «Орбіта – ЗНУ – ОДЮСШ» приймала 

чернігівський «Університет – ШВСМ», здобула 2 перемоги і посідає 5 

щабель турнірної таблиці) 

26.03-

02.04.2020 

«Правда.zp» – № 11-12 (23897-98). – 

с. 13 

«Не зраджуй!», або Чоловік у мокрій сорочці» (про ювілей заслуженого 

артиста України, старшого викладача кафедри акторської майстерності та 

дизайну Віктора Гончарова, а також до Міжнародного дня театру – 

інтерв’ю із ювіляром)     

02.04.2020 «Запорозька Січ» – №044-046 (6949-

6951) – с. 21 

«Олімпіада – стоп, але всі качають м’язи» (про перебування на карантині 

провідних запорізьких паралімпійських спортсменок та їхню спортивну 

підготовку: інтерв’ю із випускницями ЗНУ, Інною та Мариною Черняк, 



які готуються до виступів у Токіо)  

02.04-

09.04.2020 

«Правда.zp» – № 13-14 (23899-900). 

– с. 13 

«Від сесії до сесії»: в художньому музеї богували викладачі та студенти» 

(творчі доробки викладачів і студентів ЗНУ та інших запорізьких ЗВО в 

жанрах живопису, скульптури, графіки, декоративно-прикладного 

мистецтва представлені на виставці «Від сесії до сесії» – в Запорізькому 

обласному художньому музеї) 

06.04.2020 «Освіта України» – № 13-14 (1647-

49) – с. 3 

«Опанували китайську дистанцію» (На базі Школи Конфуція ЗНУ 

проходять онлайн-заняття з вивчення китайської мови. Про переваги і 

можливості такої дистанційної форми навчання розповідає директор 

Школи – У Шихун) 

 

 

 

МОНІТОРИНГ ЗМІ  

24-30.04.2020 

 

Інтернет  

  

24.04.2020 В Мелитополе по инициативе 

жильцов многоэтажки появился 

умный сквер 

https://ria-

m.tv/news/190191/v_melitopole_po_initsiative_jiltsov_m

nogoetajki_poyavilsya_umnyiy_skver_(foto).html 

РИА Мелитополь 

25.04.2020 У Запоріжжі СБУ запобігла 

незаконному відчуженню будівлі 

вишу на суму понад 36 мільйонів 

https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/21/view/7505#.gnU

WrvXO.dpbs 

 

СБУ 
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гривень  

 У Запоріжжі СБУ блокувала спробу 

захоплення приватниками будівлі 

університету 

https://zp.depo.ua/ukr/zp/u-zaporizhzhi-sbu-blokuvala-

sprobu-zakhoplennya-privatnikami-budivli-universitetu-

202004251152629 

 

Депо 

26.04.2020 Коммерсанту незаконно отдали 

государственное здание, 

принадлежащее ЗНУ 

http://z-city.com.ua/26-04-20-5-26.04.2020 

 

 z-city 

 Понад 60 черкащан знайшли роботу 

психолога за сприяння обласної 

служби зайнятості 

https://procherk.info/news/7-cherkassy/81489-ponad-60-

cherkaschan-znajshli-robotu-psihologa-za-sprijannja-

oblasnoyi-sluzhbi-zajnjatosti 

ПроЧерк 

27.04.2020 Розробкою промислового зразка 

озонатора учені Запорізького 

національного університету 

приєдналися до боротьби проти 

вірусної інфекції 

http://osvita.zoda.gov.ua/розробкою-промислового-

зразка-озона/ 

 

ДОН ЗОДА 

 Прокуратура повернула у державну 

власність будівлю вартістю 36 

млн.грн 

https://zap.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=

rec&id=271714 

ПЗО 

28.04.2020 Преподаватели Запорожского 

национального университета 

создали озонатор 

http://iz.com.ua/zaporoje/zaporozhskie-uchenyie-sozdali-

pribor-dlya-unichtozheniya-virusov 

 

Индустриальное 

Запорожье 

29.04.2020 Запорізькі науковці випробували 

промисловий озонатор для знищення 

коронавірусів 

https://zp.depo.ua/ukr/zp/zaporizki-naukovtsi-viprobuvali-

promisloviy-ozonator-dlya-znishchennya-koronavirusiv-

202004291153895 

Депо 

 В Запорожье разработали озонатор 

для борьбы с коронавирусом 

https://actual.today/v-zaporozhe-razrabotali-ozonator-

dlya-borby-s-koronavirusom-foto/ 

Actual Today 

 В Запорожье придумали прибор для 

борьбы с коронавирусом 

https://ipne.ws/novosti-zaporozhya/tekhnologii/v-

zaporozhe-pridumali-pribor-dlya-bor/ 

IPNews+ 
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ТБ і РМ 

 

28.04.2020 СБУ блокувала спробу захоплення 

будівлі одного з запорізьких вузів 

приватними особами 

https://tv5.zp.ua/news/sbu-blokuvala-sprobu-zahoplennja-

budivli-odnogo-z-zaporizkih-vuziv-privatnim-osobam/ 

 

ТВ-5 

29.04.2020 Студенты одного из запорожских 

университетов присоединились к 

популярному челенжу 

http://alexua.tv/main/zaporzhzhya-ta-oblast/5308-

studenty-odnogo-iz-zaporozhskih-universitetov-

prisoedinilis-k-populyarnomu-fleshmobu-foto.html 

Алекс 
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