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     БІБЛІОТЕКА ЗАПРОШУЄ 
              Бюлетень заходів 1 (210) 

                    Січень 2018 

1. Літературна вітальня 
"Райська країна". Виставка живопису заслуженого художника України 

Олександра Чередниченка. 
01.01 – 10.01 

"Різдвяні зустрічі". Літературно-музичний вечір для співробітників та 

викладачів-ветеранів університету. 
10.01 о 12.00 

"Райська  країна". Виставка живопису сумського художника, члена 

Національної спілки художників України, заслуженого художника 

України Олександра Чередниченка. 

11.01 – 11.03 

               2. Інформаційно-бібліографічний відділ 
«Європейські пропозиції – українські реалії». Кн. виставка. Постійнодіюча 

«З фонду рідкісних видань бібліотеки СумДУ». Кн. виставка. Постійнодіюча 

«Інформаційні загрози та безпека держави». Кн. виставка Постійнодіюча 

«Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього 

простору». Кн. виставка. 
Постійнодіюча 

«Книги – переможці літературних конкурсів». Кн. виставка. Постійнодіюча 

                3. Зал навчальної літератури 

«Нові надходження літератури». Кн. виставка. Постійнодіюча 

«Світ Англійської Мови. World of English Language». Кн. виставка. Постійнодіюча 

«Дотримання та захист прав і свобод людини в Україні». Кн. виставка. Постійнодіюча 

«Сумщина: віхи історії». 

«Почесні громадяни м. Суми». 

«165 років від дня народження Павла Івановича Харитоненка  (1853-

1914), цукрозаводчика, мецената, благодійника, уродженця м. Суми». 

Виставка-персоналія. 

17.01 – 26.01 

 

«Вона – наш витвір, наша мрія, соборна, вільна Україна». До Дня 

Соборності України. Книжково-ілюстрована виставка. 
18.01 – 26.01 

«Неймовірно важко це збагнути … Біль навік запікся і застиг».                                                       

(О. Ющенко). До Дня пам’яті Героїв Крут. Виставка-реквієм. 
23.01 – 31.01 

4. Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення 

«Власні науково-освітні ресурси СумДУ відкриті світу». Кн. виставка. Постійнодіюча 

«Інформаційні ресурси СумДУ для забезпечення освіти та науки». 

Виставка-адвайзер. 
Постійнодіюча. 

5. Зал науково-технічної та економічної літератури 

«Знайомтесь, нові надходження літератури». Кн. виставка. Постійнодіюча 

«Нові надходження періодичних видань університетів України, Росії та 

європейських країн». Кн. виставка. 
Постійнодіюча 

«Автореферати дисертацій, захищені в Україні».  Кн. виставка. Постійнодіюча 

«З історії винаходів та відкриттів»:  

“Розгадані і нерозгадані таємниці нашої планети: 

- загублені цивілізації; 

- секрети ідолів острова Пасхи; 

Постійнодіюча 

 



- загадка плато Наска; 

- знайомі та незнайомі піраміди Єгипту; 

- неймовірні відкриття в глибинах океанів.” Виставка-подорож. 

“Філософія та науковий метод Ісаака Ньютона”.  

До 375 річчя від дня народження Ісаака Ньютона (1643 - 1727), 

англійського фізика, механіка, астронома, одного з основоположників 

сучасного природознавства. Виставка-портрет. 

04.01 – 19.01 

“Шляхи формування позитивного іміджу державного службовця.” На 

допомогу вивчаючим дисципліну “Менеджмент організацій”. Тематична 

виставка. 

09.01 – 26.01 

“Теорія щастя академіка Ландау”.  

110 років від дня народження Льва Давидовича Ландау (1908 - 1968), 

геніального російського фізика, лауреата Нобелівської премії (1962), 

творця наукової школи теоретичної фізики. Виставка-Життєвий марафон. 

22.01 – 31.01 

6. Абонемент 

“Новинки для вас” (нові надходження літератури і навчально-методичних 

матеріалів). Кн. виставка-приманка. 
 Постійнодіюча 

“Праці науковців Сумського державного університету”. 

 Кн. виставка. 
Постійнодіюча 

“Виставка - порада (Exhibition of top tips)”: 

- “На допомогу студенту-іноземцю підготовчого відділення”. 

(“In aid of foreign students of preparatory department”). Виставка 

підручників, навчальних матеріалів та словників. 

- “До написання диплому, курсової роботи, рефератів” (“Tips to writing a 

graduate work, coursework and abstracts”). Виставка підручників та 

методичних посібників. 

Постійнодіюча 

“Read English” (“Читаємо англійською мовою”).  

Кн. виставка світової художньої літератури англійською мовою. 
Постійнодіюча 

“2018 - рік Німеччини в Україні”. Кн. виставка науково-популярної та 

художньої літератури. 
Постійнодіюча 

“Увага! Бестселер”. Кн. виставка. Постійнодіюча 

7. Зал каталогів 

Інформаційно-видавнича діяльність СумДУ. Кн. виставка. Постійнодіюча 

«Незалежна і єдина, будь навіки, Україно». Виставка експонатів, 

переданих студентами СумДУ та учасниками АТО, і книжково-

ілюстративних матеріалів з фонду Бібліотеки СумДУ. 

Постійнодіюча 

8. Читальний зал навчально-наукового корпусу 

«Нові надходження навчальної літератури». Кн. виставка. Постійнодіюча 

«Держава та право: від витоків до сьогодення».  

- «З історії держави і права». 
- «Сучасне міжнародне право». 
- «Самостійна й соборна державність України». Кн. виставка. 

Постійнодіюча 

«Видатний математик сучасності». До 80 - річчя з дня народження 

Самойленко Анатолія Михайловича (1938) – вченого-математика, 

засновника наукової школи з теорії багаточастотних коливань та теорії 

імпульсних систем, один із провідних фахівців у галузі звичайних 

диференціальних рівнянь та теорії нелінійних коливань, дійсний член 

НАН України та Європейської Академії. Виставка-персоналія. 

 

 

02.01 – 17.01 

 

 

 

«Україна! Скільки світла в імені твоєму! Скільки в ньому доблесті і 

слави». До Дня Соборності України.  Інформаційно-тематична    виставка. 

17.01 – 29.01 

 

«Любіть Україну, як вірні сини, 26.01 – 09.02 



  Віддати життя їй готові, 

  Як юні сини, що життя віддали 

  Під Крутами всі, як герої».   До Дня пам’яті Крут. Історико-патріотична 

виставка-пам’ять. 

9. Медична бібліотека 

«Із фонду рідкісних видань бібліотеки СумДУ»: 

«Джерела мудрості і досвіду». Перегляд колекції рідкісних книг з 

медицини: видання ХІХ – поч. ХХ ст. (Читальний зал) 

Постійнодіючий 

«Із фонду рідкісних видань бібліотеки СумДУ». 

Видання з медицини: 

- книги з дарчим підписом автора; 

- з обмінних фондів бібліотек світу. 

Кн. виставка. (Читальний зал) 

  

Постійнодіюча 

«Інформаційно-видавнича діяльність медичного інституту СумДУ». 

Кн. виставка. (Абонемент) 

Постійнодіюча 

«Автореферати дисертацій із медицини, захищені в Україні». 

Перегляд нових надходжень за грудень. (Читальний зал) 

Постійнодіючий 

  

«Якість послуг – один із основних напрямків реформування системи 

охорони здоров’я й медичної освіти». Кн. виставка. (Читальний зал) 

Постійнодіюча 

«Євроінтеграційний курс України: прагнення до європейських 

стандартів». Кн. виставка. (Читальний зал) 

Постійнодіюча 

«Надання екстренної медичної допомоги у відповідності до вимог 

сучасності: організаційно-методичні та клінічні аспекти». Кн. виставка на 

допомогу при підготовці спеціалістів у Регіональному навчально-

тренувальному центрі з надання першої невідкладної допомоги на базі 

Медичного інституту СумДУ. (Читальний зал) 

Постійнодіюча 

«Ендоскопічні технології в діагностиці та малоінвазивній хірургії - 

пріоритетні напрямки розвитку сучасної практичної медицини». 

Кн. виставка на допомогу у підготовці спеціалістів у Регіональному 

науково-навчальному центрі ендоскопічних методів діагностики та 

малоінвазивної хірургії на базі Медичного інституту СумДУ. 

(Читальний зал) 

Постійнодіюча 

«Сайт Бібліотеки СумДУ – інформаційно-освітній портал для студентів 

інауковців». Виставка-адвайзер. (Читальний зал) 

Постійнодіюча 

«Формування культури академічної доброчесності - важлива складова 

освітньої реформи». Кн. виставка. (Абонемент) 

Постійнодіюча 

«To the Foreign Students Training Medicine in English». Кн. виставка. 

(Абонемент) 

Постійнодіюча 

Дні інформації в бібліотеці. Виставка надходжень літератури за грудень. 

(Читальний зал) 

02.01 – 31.01 

«Studying medicine in English» (видання світових видавництв: Raven Press, 

McGraw-Hill, Springer, Lippincott Williams & Wilkins, Elsevier). Перегляд 

літератури. (Читальний зал) 

02.01 – 31.01 



 «Новорічна мить. Скористайся можливістю зробити незабутні 

святкові світлини!». Новорічні композиції та фотозони в 

бібліотеці. (Абонемент, Читальний зал) 

02.01 – 20.01 

«Погляд на медицину через призму художньої літератури». Перегляд 

художніх творів, які  відображають історію та сучасність медицини, життя 

і діяльність представників медичної сфери, гідних поваги і наслідування; 

взаємовідносини лікарів і пацієнтів; розкривають різнобічність діяльності 

лікаря, сприяють професійному зростанню та самовдосконаленню 

студентів-медиків, формуванню критичного мислення та відповідального 

відношення до медичної освіти. (Абонемент) 

02.01 – 31.01 

  

Із циклу «Історичне минуле і сьогодення».  

«В єдності сила народу». До Дня Соборності та Свободи України.  

Кн. виставка. (Читальний зал наукової та навчально-методичної 

літератури зі спеціальності «Стоматологія») 

16.01 – 31.01 

10. Філія бібліотеки 

“Україна - Польща - європейські держави”. Кн. виставка (Абонемент)  Постійнодіюча 

 

«Знайомтесь – новий підручник». Кн. виставка нових надходжень 

літератури. (Читальний зал) 

Постійнодіюча 

 

«Хто не знає нічого про іноземні мови – той не знає нічого й про свою». 

Підручники всесвітньовідомих університетів (Oxford, Cembridge та ін.). 

Кн. виставка. (Абонемент) 

Постійнодіюча 

 

«Електронний підручник: на допомогу знанням». Кн. виставка. 

(Абонемент) 

Постійнодіюча 

 

«Вища освіта: європейський вимір та українські перспективи». 

Тематична виставка. (Сектор інформаційно-аналітичної роботи та 

електронних ресурсів) 

Постійнодіюча 

 

«Рік німецької мови в Україні». Тематична виставка.                   

(Сектор інформаційно-аналітичної роботи та електронних ресурсів) 

Постійнодіюча 

 

“В єдності наша сила”. До Дня соборності. Виставка-міркування. 

(Читальний зал) 

19.01 - 26.01 

11. Загальнобібліотечні виставки 

«Світ мандруючих книг. Буккросинг в бібліотеці СумДУ». Виставка-

проект. Центральна бібліотека, 2 пов., перехід до «Головного» корпусу. 

Постійнодіюча 

SMM просування ресурсів, сервісів, послуг у соціальній мережі Facebook. 

Оновлення віджету на сайті бібліотеки СумДУ. 

Щоденно 

 


