
МОНІТОРИНГ ЗМІ  

01-03.07.2020 

 

Інтернет  

  

01.07.2020 Черная Тиса, зеленый Днепр. Что 

происходит с реками 

https://www.inform.zp.ua/2020/06/30/97888_chernaya-

tisa-zelenyj-dnepr-chto-proishodit-s-rekami/ 

Новости 

Запорожья 

 Защитим себя. Очистим Днепр от 

фосфатов 

https://mig.com.ua/zashhitim-sebja-ochistim-dnepr-ot-

fosfatov/ 

МИГ 

 Волейбол. “Прометей” приобрёл 19-

летнюю Харчинскую 

https://prosportua.com/volejbol-prometej-priobryol-19-

letnyuyu-harchinskuyu/ 

prosportua 

 Волейболістки кам’янського 

Прометея починають підготовку до 

нового сезону 

https://sport.ua/uk/news/493456-voleybolistki-

kamenskogo-sk-prometeya-nachinayut-podgotovku-k-

novomu-sezonu 

sport.ua 

02.07.2020 В Запорожье спасли двух девушек, 

которые на надувном кругу 

пытались переплыть Днепр 

https://ria-

m.tv/news/199454/v_zaporoje_spasli_dvuh_devushek_kot

oryie_na_naduvnom_krugu_pyitalis_pereplyit_dnepr.html 

РИА МВ 

 

 

 

Преса   

    

02.07.2020 «Панорама.ИЗ» – №27 (18965) – с. 3 «Заслуженных и орденоносних стало больше» (про нагородження 

видатних діячів сучасності, представників Запорізької області до Дня 

Конституції України: у їхньому числі – медаллю «За труд і доблесть» 

відзначений запорізький плавець, випускник юридичного факультету ЗНУ 

https://www.inform.zp.ua/2020/06/30/97888_chernaya-tisa-zelenyj-dnepr-chto-proishodit-s-rekami/
https://www.inform.zp.ua/2020/06/30/97888_chernaya-tisa-zelenyj-dnepr-chto-proishodit-s-rekami/
https://mig.com.ua/zashhitim-sebja-ochistim-dnepr-ot-fosfatov/
https://mig.com.ua/zashhitim-sebja-ochistim-dnepr-ot-fosfatov/
https://prosportua.com/volejbol-prometej-priobryol-19-letnyuyu-harchinskuyu/
https://prosportua.com/volejbol-prometej-priobryol-19-letnyuyu-harchinskuyu/
https://sport.ua/uk/news/493456-voleybolistki-kamenskogo-sk-prometeya-nachinayut-podgotovku-k-novomu-sezonu
https://sport.ua/uk/news/493456-voleybolistki-kamenskogo-sk-prometeya-nachinayut-podgotovku-k-novomu-sezonu
https://sport.ua/uk/news/493456-voleybolistki-kamenskogo-sk-prometeya-nachinayut-podgotovku-k-novomu-sezonu
https://ria-m.tv/news/199454/v_zaporoje_spasli_dvuh_devushek_kotoryie_na_naduvnom_krugu_pyitalis_pereplyit_dnepr.html
https://ria-m.tv/news/199454/v_zaporoje_spasli_dvuh_devushek_kotoryie_na_naduvnom_krugu_pyitalis_pereplyit_dnepr.html
https://ria-m.tv/news/199454/v_zaporoje_spasli_dvuh_devushek_kotoryie_na_naduvnom_krugu_pyitalis_pereplyit_dnepr.html


Сергій Фролов) 

 «МИГ» – № 27 (7284) – с. 3 «Запоріжці, нагороджені до Дня Конституції» (про почесні державні 

відзнаки для видатних українців, у числі яких і випускник ЗНУ Сергій 

Фролов) 

 «МИГ» – № 27 (7284) – с. 3 «Сейчас для спортсменов главное – вернуть мотивацию» (інтерв’ю із 

запорізькими спортсменами про вихід з карантинних обмежень та плани 

щодо найближчих змагань: на запитання журналістів відповідають 

представники ЗНУ – багатократна чемпіонка України та світу Людмила 

Бабак, яка наразі готується до чергового чемпіонату України з греблі на 

байдарках и каное, та Дмитро Кряж, чемпіоном Європи з веслування) 

 

 

МОНІТОРИНГ ЗМІ  

03-10.07.2020 

 

Інтернет  

  

04.07.2020 Запорожские ВУЗы вошли в ТОП-

100 лучших учебных заведений 

Украины 

https://vmestezp.org/obshhestvo/156577/zaporozhskie-

vuzy-voshli-v-top-100-luchshih-uchebnyh-zavedenij-

ukrainy 

Вместе 

06.07.2020 Рейтинги ВНЗ http://osvita.ua/vnz/rating/74898/ osvita.ua 

 Запорожские вузы вошли в ТОП-200 

учебных заведений Украины 

https://subbota.ua/news/115354/zaporozhskie-vuzy-

voshli-v-top-200-uchebnyh-zavedenij-ukrainy 

Суббота ПЛЮС 

https://vmestezp.org/obshhestvo/156577/zaporozhskie-vuzy-voshli-v-top-100-luchshih-uchebnyh-zavedenij-ukrainy
https://vmestezp.org/obshhestvo/156577/zaporozhskie-vuzy-voshli-v-top-100-luchshih-uchebnyh-zavedenij-ukrainy
https://vmestezp.org/obshhestvo/156577/zaporozhskie-vuzy-voshli-v-top-100-luchshih-uchebnyh-zavedenij-ukrainy
http://osvita.ua/vnz/rating/74898/
https://subbota.ua/news/115354/zaporozhskie-vuzy-voshli-v-top-200-uchebnyh-zavedenij-ukrainy
https://subbota.ua/news/115354/zaporozhskie-vuzy-voshli-v-top-200-uchebnyh-zavedenij-ukrainy


07.07.2020 В Бердянском суде на одного судью 

станет больше 

https://pro.berdiansk.biz/v-berdjanskom-sude-na-odnogo-

sudju-stanet-bolshe/ 

PRO.berdiansk.biz 

 УжНУ на 11 місці серед 

університетів України 

http://prozak.info/Suspil-stvo/UzhNU-na-11-misci-sered-

universitetiv-Ukrayini 

Prozak 

 2 виші Рівненщини потрапили в 

ТОП-100 найкращих в Україні 

https://7dniv.rv.ua/suspilstvo/2-vyshi-rivnenshchyny-

potrapyly-v-top-100-naykrashchykh-v-ukraini/ 

7 днів 

 Топ-200. Оприлюднено рейтинг 

українських університетів  

https://glavcom.ua/country/science/top-200-oprilyudneno-

reyting-ukrajinskih-universitetiv-691627.html 

Главком 

08.07.2020 Три запорожских вуза вошли в 

перечень лучших университетов 

Украины в 2020 году 

https://www.inform.zp.ua/2020/07/07/98264_tri-

zaporozhskih-vuza-voshli-v-perechen-luchshih-

universitetov-ukrainy-v-2020-godu/ 

Новости 

Запорожья 

 Мелитопольский ТГАТУ попал в 

список 50-ти лучших университетов 

Украины 

https://www.0619.com.ua/news/2813350/melitopolskij-

tgatu-popal-v-spisok-50-ti-lucsih-universitetov-ukrainy 

0619 

 В “ТОП-200 Украина” вошли восемь 

университетов Запорожской области 

https://www.061.ua/news/2813471/v-top-200-ukraina-

vosli-vosem-universitetov-zaporozskoj-oblasti 

061 

 СК Прометей продовжує підготовку 

до нового сезону в Кам'янському 

https://sport.ua/uk/news/494381-sk-prometey-

prodolzhaet-gotovitsya-k-novomu-sezonu-v-kamenskom 

SPORT.UA 

09.07.2020 Оновлено рейтинг запорізьких вишів 

у загальноукраїнському ТОП-200 

https://zp.depo.ua/ukr/zp/onovleno-reyting-zaporizkikh-

vishiv-u-zagalnoukrainskomu-top-200-202007091186205 

Депо 

10.07.2020 Трое помощников и адвокат: 

Зеленский назначил 4 новых судьи 

для Запорожской области 

https://www.061.ua/news/2815995/troe-pomosnikov-i-

advokat-zelenskij-naznacil-4-novyh-sudi-dla-zaporozskoj-

oblasti 

061 

 

 

ТБ і РМ 

 

07.07.2020 Запорожские университеты http://alexua.tv//index.php?newsid=6926 Алекс 

https://pro.berdiansk.biz/v-berdjanskom-sude-na-odnogo-sudju-stanet-bolshe/
https://pro.berdiansk.biz/v-berdjanskom-sude-na-odnogo-sudju-stanet-bolshe/
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https://www.inform.zp.ua/2020/07/07/98264_tri-zaporozhskih-vuza-voshli-v-perechen-luchshih-universitetov-ukrainy-v-2020-godu/
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https://www.061.ua/news/2813471/v-top-200-ukraina-vosli-vosem-universitetov-zaporozskoj-oblasti
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https://zp.depo.ua/ukr/zp/onovleno-reyting-zaporizkikh-vishiv-u-zagalnoukrainskomu-top-200-202007091186205
https://www.061.ua/news/2815995/troe-pomosnikov-i-advokat-zelenskij-naznacil-4-novyh-sudi-dla-zaporozskoj-oblasti
https://www.061.ua/news/2815995/troe-pomosnikov-i-advokat-zelenskij-naznacil-4-novyh-sudi-dla-zaporozskoj-oblasti
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http://alexua.tv/index.php?newsid=6926


официально заняли высокие позиции 

в списке лучших ВУЗов страны 

 

09.07.2020 Студент (ХНЮУ) із Запоріжжя 

подав апеляційну скаргу стосовно 

проведення ЄВІ з права 

Доцентка кафедри юридичного 

факультету Запорізького 

Національного університету Наталя 

Верлос каже, що цьогоріч тести для 

магістрів дійсно були важкими та 

містили помилки: 

 

"Було багато задач-«кейсів», які 

передбачали знання судової 

практики. Їх брали з єдиного реєстру 

судових рішень, а це дуже складно. 

Ряд питань можна було вирішити на 

загальних знаннях, але це були дуже 

важкі запитання для бакалаврів." 

Загалом у Запорізькому 

Національному університеті ЗНО з 

права для магістрів здавали 140 

студентів. За словами Наталі Верлос, 

окрім змісту тестів, студенти 

скаржилися на умови тестування: 

спеку та необхідність сидіти в 

масках під час іспиту. 

https://suspilne.media/46789-student-iz-zaporizza-podav-

apelacijnu-skargu-stosovno-provedenna-evi-z-prava/ 

 

suspilne 

 

 

https://suspilne.media/46789-student-iz-zaporizza-podav-apelacijnu-skargu-stosovno-provedenna-evi-z-prava/
https://suspilne.media/46789-student-iz-zaporizza-podav-apelacijnu-skargu-stosovno-provedenna-evi-z-prava/


Преса   

    

09.07.2020 «МИГ.Спецвыпуск» – №1 – с. 4 «Сейчас для спортсменов главное – веруть мотивацию» (інтерв’ю із 

запорізькими спортсменами про вихід з карантинних обмежень та плани 

щодо найближчих змагань: на запитання журналістів відповідають 

представники ЗНУ – багатократна чемпіонка України та світу Людмила 

Бабак, яка наразі готується до чергового чемпіонату України з греблі на 

байдарках і каное, та Дмитро Кряж, чемпіоном Європи з веслування)  

 

 

 

МОНІТОРИНГ ЗМІ  

10-17.07.2020 

 

Інтернет  

  

10.07.2020 Переходи українських волейболістів 

в міжсезоння в інші клуби 

https://sport.ua/uk/news/494696-perehody-ukrainskih-

voleybolistov-v-mezhsezonye-v-drugie-kluby 

sport.ua 

 На страже чистоты: разработка 

запорожских инженеров, которая 

эффективно борется с COVID-19 

https://www.inform.zp.ua/2020/07/10/98341_na-strazhe-

chistoty-razrabotka-zaporozhskih-inzhenerov-kotoraya-

effektivno-boretsya-s-virusami-i-bakteriyami/ 

Новости 

Запорожья 

15.07.2020 Погружение в историю http://pozitciya.com.ua/81022-pogruzhenie-v-

istoriyu.html 

Позиция 

17.07.2020 Находки запорожских археологов на 

Мамай Горе 

https://mig.com.ua/nahodki-zaporozhskih-arheologov-na-

mamaj-gore/ 

МИГ 

https://sport.ua/uk/news/494696-perehody-ukrainskih-voleybolistov-v-mezhsezonye-v-drugie-kluby
https://sport.ua/uk/news/494696-perehody-ukrainskih-voleybolistov-v-mezhsezonye-v-drugie-kluby
https://www.inform.zp.ua/2020/07/10/98341_na-strazhe-chistoty-razrabotka-zaporozhskih-inzhenerov-kotoraya-effektivno-boretsya-s-virusami-i-bakteriyami/
https://www.inform.zp.ua/2020/07/10/98341_na-strazhe-chistoty-razrabotka-zaporozhskih-inzhenerov-kotoraya-effektivno-boretsya-s-virusami-i-bakteriyami/
https://www.inform.zp.ua/2020/07/10/98341_na-strazhe-chistoty-razrabotka-zaporozhskih-inzhenerov-kotoraya-effektivno-boretsya-s-virusami-i-bakteriyami/
http://pozitciya.com.ua/81022-pogruzhenie-v-istoriyu.html
http://pozitciya.com.ua/81022-pogruzhenie-v-istoriyu.html
https://mig.com.ua/nahodki-zaporozhskih-arheologov-na-mamaj-gore/
https://mig.com.ua/nahodki-zaporozhskih-arheologov-na-mamaj-gore/


 Президент Украины назначил еще 

троих новых судей для Запорожской 

области 

https://www.061.ua/news/2822850/dvoe-pomosnikov-

sudej-i-sotrudnica-kp-berdanskvodokanala-prezident-

ukrainy-naznacil-ese-troih-novyh-sudej-dla-zaporozskoj-

oblasti 

061 

 

ТБ і РМ 

 

13.07.2020 Сезон відкрито: на Мамай-горі 

розпочалася традиційна літня 

експедиція 

https://tv5.zp.ua/news/sezon-vidkrito-na-mamaj-gori-

rozpochalasja-tradicijna-litnja-ekspedicija/ 

ТВ-5 

15.07.2020 Археологи зробили нові відкриття 

на унікальній Мамай-Горі 

https://tv5.zp.ua/news/arheologi-zrobili-novi-vidkrittja-na-

unikalnij-mamaj-gori-foto/ 

 

 

Преса   

    

02.07.2020 «Правда.zp» – № 25 (23912). – с. 3 Рубрика: «Люди, які нас надихають» (про президентську відзнаку з нагоди 

Дня Конституції України – медаль «За працю і звитягу», яку отримав 

випускник ЗНУ, плавець, учасник Олімпійських ігор у Лондоні Сергій 

Фролов)  

16.07.2020 «Горожанин.Информ» – № 18 (556) 

– с. 4 

Блок-привітання працівників металургійної промисловості із професійним 

святом – від нардепа України VIII скликання, ректора ЗНУ Миколи 

Фролова 

 

 

https://www.061.ua/news/2822850/dvoe-pomosnikov-sudej-i-sotrudnica-kp-berdanskvodokanala-prezident-ukrainy-naznacil-ese-troih-novyh-sudej-dla-zaporozskoj-oblasti
https://www.061.ua/news/2822850/dvoe-pomosnikov-sudej-i-sotrudnica-kp-berdanskvodokanala-prezident-ukrainy-naznacil-ese-troih-novyh-sudej-dla-zaporozskoj-oblasti
https://www.061.ua/news/2822850/dvoe-pomosnikov-sudej-i-sotrudnica-kp-berdanskvodokanala-prezident-ukrainy-naznacil-ese-troih-novyh-sudej-dla-zaporozskoj-oblasti
https://www.061.ua/news/2822850/dvoe-pomosnikov-sudej-i-sotrudnica-kp-berdanskvodokanala-prezident-ukrainy-naznacil-ese-troih-novyh-sudej-dla-zaporozskoj-oblasti
https://tv5.zp.ua/news/sezon-vidkrito-na-mamaj-gori-rozpochalasja-tradicijna-litnja-ekspedicija/
https://tv5.zp.ua/news/sezon-vidkrito-na-mamaj-gori-rozpochalasja-tradicijna-litnja-ekspedicija/
https://tv5.zp.ua/news/arheologi-zrobili-novi-vidkrittja-na-unikalnij-mamaj-gori-foto/
https://tv5.zp.ua/news/arheologi-zrobili-novi-vidkrittja-na-unikalnij-mamaj-gori-foto/


МОНІТОРИНГ ЗМІ  

17-24.07.2020 

 

Інтернет  

  

19.07.2020 В українському волейболі 

завершився сезон 2019-2020 років 

https://sport.ua/uk/news/495988-v-ukrainskom-voleybole-

zavershilsya-sezon-2019-2020-godov 

sport.ua 

22.07.2020 Гарій ЄГІАЗАРОВ: «Поки готуємося 

до нового сезону у себе в 

Запоріжжі» 

https://sport.ua/uk/news/496450-gariy-egiazarov-poka-

gotovimsya-k-novomu-sezonu-u-sebya-v-zaporozhye 

 

23.07.2020 Древние амфоры. Археологи нашли 

под Запорожьем артефакты греков и 

скифов 

https://news.liga.net/region_news/photo/drevnie-amfory-

arheologi-nashli-pod-zaporojem-artefakty-grekov-i-

skifov-foto 

Лига 

 

 

Преса   

    

23.07.2020 «Правда.zp» – №28 (23915). – с. 3 У рубриці «Події, які нас захоплюють» (про нові знахідки, викопані на 

Мамай-Горі запорізькими археологами: начиння 7 культових ям та 

скіфських поховань (горщик з рідкісним декором, фрагменти пательні, 

курант тощо), кілька артефактів половецького та ногайського періоду) 

 «Правда.zp» – №28 (23915). – с. 3 У рубриці «Люди, які нас надихають» (про обрання головою Запорізької 

обласної організації Ольги Стадніченко, завідувача кафедри 

українознавства ЗНУ; йдеться також про її літературну творчість, наукові 

праці, нагороди та членство у журі всеукраїнських і регіональних 

конкурсів, зокрема «Хортицькі дзвони») 

https://sport.ua/uk/news/495988-v-ukrainskom-voleybole-zavershilsya-sezon-2019-2020-godov
https://sport.ua/uk/news/495988-v-ukrainskom-voleybole-zavershilsya-sezon-2019-2020-godov
https://sport.ua/uk/news/496450-gariy-egiazarov-poka-gotovimsya-k-novomu-sezonu-u-sebya-v-zaporozhye
https://sport.ua/uk/news/496450-gariy-egiazarov-poka-gotovimsya-k-novomu-sezonu-u-sebya-v-zaporozhye
https://news.liga.net/region_news/photo/drevnie-amfory-arheologi-nashli-pod-zaporojem-artefakty-grekov-i-skifov-foto
https://news.liga.net/region_news/photo/drevnie-amfory-arheologi-nashli-pod-zaporojem-artefakty-grekov-i-skifov-foto
https://news.liga.net/region_news/photo/drevnie-amfory-arheologi-nashli-pod-zaporojem-artefakty-grekov-i-skifov-foto


 «МИГ» – №30 (7287) – с. 2 «Находки археологов на Мамай-Горе» (про результати цьогорічної 

археологічної експедиції ЗНУ та їхні знахідки, зроблені під час розкопок у 

скіфських і ногайських похованнях) 

 

 

 

МОНІТОРИНГ ЗМІ  

24-31.07.2020 

 

Інтернет  

  

26.07.2020 Переходи українських волейболістів 

у міжсезоння в інші клуби 

https://sport.ua/uk/news/496956-perehody-ukrainskih-

voleybolistov-v-mezhsezonye-v-drugie-kluby 

 

sport.ua 

 В Запорожской области 

воспитанники воскресной школы 

совершили поход на Мамай-Гору 

https://mig.com.ua/v-zaporozhskoj-oblasti-vospitanniki-

voskresnoj-shkoly-sovershili-pohod-na-mamaj-goru/ 

 

МИГ 

28.07.2020 В Запорожье неподолеку от 

студенческого городка загорелся 

автомобиль 

https://www.061.ua/news/2833348/v-zaporoze-

nepodoleku-ot-studenceskogo-gorodka-zagorelsa-

avtomobil 

061 

 Местные университеты попали в 

топ-100 ВУЗов Украины 

https://news.mspravka.info/mestnye-universitety-popali-v-

top-100-vuzov-ukrainy/ 

Наш город 

29.07.2020 Какое место вузы Мелитополя 

заняли в рейтинге 

https://www.0619.com.ua/news/2834315/kakoe-mesto-

vuzy-melitopola-zanali-v-rejtinge 

0619 

 Стало известно, какие места 

занимают запорожские вузы в 

рейтинге мировых университетов 

https://verge.zp.ua/2020/07/stalo-izvestno-kakie-mesta-

zanimajut-zaporozhskie-vuzy-v-rejtinge-mirovyh-

universitetov/ 

Верже 

https://sport.ua/uk/news/496956-perehody-ukrainskih-voleybolistov-v-mezhsezonye-v-drugie-kluby
https://sport.ua/uk/news/496956-perehody-ukrainskih-voleybolistov-v-mezhsezonye-v-drugie-kluby
https://mig.com.ua/v-zaporozhskoj-oblasti-vospitanniki-voskresnoj-shkoly-sovershili-pohod-na-mamaj-goru/
https://mig.com.ua/v-zaporozhskoj-oblasti-vospitanniki-voskresnoj-shkoly-sovershili-pohod-na-mamaj-goru/
https://www.061.ua/news/2833348/v-zaporoze-nepodoleku-ot-studenceskogo-gorodka-zagorelsa-avtomobil
https://www.061.ua/news/2833348/v-zaporoze-nepodoleku-ot-studenceskogo-gorodka-zagorelsa-avtomobil
https://www.061.ua/news/2833348/v-zaporoze-nepodoleku-ot-studenceskogo-gorodka-zagorelsa-avtomobil
https://news.mspravka.info/mestnye-universitety-popali-v-top-100-vuzov-ukrainy/
https://news.mspravka.info/mestnye-universitety-popali-v-top-100-vuzov-ukrainy/
https://www.0619.com.ua/news/2834315/kakoe-mesto-vuzy-melitopola-zanali-v-rejtinge
https://www.0619.com.ua/news/2834315/kakoe-mesto-vuzy-melitopola-zanali-v-rejtinge
https://verge.zp.ua/2020/07/stalo-izvestno-kakie-mesta-zanimajut-zaporozhskie-vuzy-v-rejtinge-mirovyh-universitetov/
https://verge.zp.ua/2020/07/stalo-izvestno-kakie-mesta-zanimajut-zaporozhskie-vuzy-v-rejtinge-mirovyh-universitetov/
https://verge.zp.ua/2020/07/stalo-izvestno-kakie-mesta-zanimajut-zaporozhskie-vuzy-v-rejtinge-mirovyh-universitetov/


 

 Онлайн-презентація «Усної історії 

російсько-української війни» 

https://www.prostir.ua/event/onlajn-prezentatsiya-usnoji-

istoriji-rosijsko-ukrajinskoji-vijny/ 

Громадський 

Простір 

 Запорізькі університети увійшли до 

світового рейтингу вишів 

https://zp-fakty.net.ua/society/zaporizki-universiteti-

uviyshli-do-svitovogo-reytingu-vishiv 

Факти Запоріжжя 

 Семь запорожских университетов 

вошли в рейтинг Ranking Web of 

Universities 

https://www.inform.zp.ua/2020/07/29/99361_sem-

zaporozhskih-universitetov-voshli-v-rejting-ranking-web-

of-universities/ 

INFORM.ZP.UA 

30.07.2020 Запорізькі посадовці визначали 

сучасний бренд рідного міста 

https://zp.gov.ua/uk/articles/item/8197/zaporizki-

posadovci-viznachali-suchasnij-brend-ridnogo-mista 

Запорізька 

міськрада 

 Для первокурсников ЗНУ учебный 

год начнется с середины сентября 

https://www.061.ua/news/2835933/dla-pervokursnikov-

znu-ucebnyj-god-nacnetsa-s-serediny-sentabra 

061 

31.07.2020 Сім університетів Запоріжжя 

увійшли до всесвітнього рейтингу 

http://1news.zp.ua/sim-universitetiv-zaporizhzhya-

uvijshli-do-vsesvitnogo-rejtingu/ 

Перший 

Запорiзький 

 

ТБ і РМ 

 

27.07.2020 Главные актеры сериала «Слід» https://www.stb.ua/ru/2020/07/27/glavnye-aktery-seriala-

slid/ 

СТБ 

 

 

Преса   

    

30.07.2020 «МИГ» – № 31 (7288) – с. 2 «Воспитанники воскресной школы посетили Мамай-Гору» (про відвідини 

вихованців недільної школи «Знамення» відомої пам’ятки та їхнє 

https://www.prostir.ua/event/onlajn-prezentatsiya-usnoji-istoriji-rosijsko-ukrajinskoji-vijny/
https://www.prostir.ua/event/onlajn-prezentatsiya-usnoji-istoriji-rosijsko-ukrajinskoji-vijny/
https://zp-fakty.net.ua/society/zaporizki-universiteti-uviyshli-do-svitovogo-reytingu-vishiv
https://zp-fakty.net.ua/society/zaporizki-universiteti-uviyshli-do-svitovogo-reytingu-vishiv
https://www.inform.zp.ua/2020/07/29/99361_sem-zaporozhskih-universitetov-voshli-v-rejting-ranking-web-of-universities/
https://www.inform.zp.ua/2020/07/29/99361_sem-zaporozhskih-universitetov-voshli-v-rejting-ranking-web-of-universities/
https://www.inform.zp.ua/2020/07/29/99361_sem-zaporozhskih-universitetov-voshli-v-rejting-ranking-web-of-universities/
https://zp.gov.ua/uk/articles/item/8197/zaporizki-posadovci-viznachali-suchasnij-brend-ridnogo-mista
https://zp.gov.ua/uk/articles/item/8197/zaporizki-posadovci-viznachali-suchasnij-brend-ridnogo-mista
https://www.061.ua/news/2835933/dla-pervokursnikov-znu-ucebnyj-god-nacnetsa-s-serediny-sentabra
https://www.061.ua/news/2835933/dla-pervokursnikov-znu-ucebnyj-god-nacnetsa-s-serediny-sentabra
http://1news.zp.ua/sim-universitetiv-zaporizhzhya-uvijshli-do-vsesvitnogo-rejtingu/
http://1news.zp.ua/sim-universitetiv-zaporizhzhya-uvijshli-do-vsesvitnogo-rejtingu/
https://www.stb.ua/ru/2020/07/27/glavnye-aktery-seriala-slid/
https://www.stb.ua/ru/2020/07/27/glavnye-aktery-seriala-slid/


знайомство із роботою й археологічними дослідженнями групи 

археологічної експедиції ЗНУ)  

 «МИГ» – № 31 (7288) – с. 27 «На орбите подготовки» (команда «Орбіта» продовжує підготовку до 

сезону 2020/21 на базі СОК ЗНУ: про роботу, настрій, кадрові зміни та 

плани розповідає головний тренер команди Гарій Єгіазаров) 

 

 


