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                    Лютий 2019 
 

1. Літературна вітальня 
"Ярославни глас чути" виставка живопису Івана Лукаша. 01.02 - 10.03 

В рамках проекту "Люди, що надихають": арт-зустріч із Катериною Вомбат - 
журналістом, блогером, мандрівницею. 07.02 о 15.00 

Зустріч із автором виставки живопису "Ярославни глас чути" Іваном 
Лукашом, сумським художником, архітектором, лауреатом Державної премії 
України. 

12.02 о 15.00 

"Стріла Амура". Бібліо-шоу до Дня закоханих. 14.02  о 15.00  
Відеоантологія сучасної української поезії "Римова". Літературно-музичний      
вечір. 22.02 о 14.00  

«Дивуєшся дорогоцінності мови нашої: в ній що не звук, то подарунок, все 
крупно, зернисто, як самі перла...». М. Гоголь. До Міжнародного дня рідної 
мови. Кн. виставка. 

19.02 - 26.02 

               2. Інформаційно-бібліографічний відділ 
«З фонду рідкісних видань бібліотеки СумДУ». Кн. виставка. Постійнодіюча 
«Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього         
простору». Кн. виставка. Постійнодіюча 

«Книги – переможці літературних конкурсів». Кн. виставка. Постійнодіюча 
«Науковий доробок науковців Сумського державного університету». Кн.       
виставка Постійнодіюча 

«Відважні: наші герої». Кн. виставка. Постійнодіюча 
До 75-річчя від дня народження Івана Юхимовича Проценка – доктора          
фізико-математичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки,        
завідувача кафедри електроніки, загальної та прикладної фізики. Кн.        
виставка.  

01.02 - 08.02 

До 70-річчя від дня народження Карпіщенка Олексія Івановича – кандидата          
економічних наук, професора кафедри економіки, підприємництва та       
бізнес-адміністрування. Кн. виставка.  

22.02 - 28.02 

                3. Зал навчальної літератури 
«Нові надходження літератури». Кн. виставка для допитливих та всезнайок. Постійнодіюча 
«Світ Англійської Мови. World of English Language». Кн. виставка. Постійнодіюча 
Антон Макаренко (1888 - 1972). Видатний педагог, автор унікальної системи          
дитячо-підліткового виховання. Виставка-досьє. 01.02 - 08.02 

«Як много важить слово. 
Одно сердечне, теплеє слівце». І. Франко 
До Міжнародного дня рідної мови. Книжково-журнальна мозаїка. 

11.02 - 26.02 

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. Абонемент 
«2019 - Рік української мови в Україні”». Кн. виставка.  Постійнодіюча 

Вернісаж робіт випускників Сумської дитячої художньої школи ім. М.Г. 
Лисенка. 01.02 - 28.02 

«Кращі з кращих за свободу сміло стали без вагань». До Дня  героїв 
Небесної сотні. Кн. виставка. 18.02 - 22.02 

6. Зал каталогів 
Інформаційно-видавнича діяльність СумДУ. Кн. виставка. Постійнодіюча 

7. 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 

З циклу: «Учений у часі і просторі» 
  - «Той, що озброїв астрономію» 

До 455 - річчя з дня народження Галілео Галілея (1564-1642), італійського           
фізика, математика, астронома, механіка. Галілей був також музикантом,        
художником, теоретиком мистецтва. Його твори, написані на високому        
художньому рівні, сприяли утвердженню італійської літературної мови.       
Галілео Галілей був справжнім майстром, у тому числі і слова.          
Виставка-знайомство. 

04.02 - 20.02 
 

«Мужай, прекрасна наша мово, серед прекрасних братніх мов».  
М. Рильський. До Міжнародного дня рідної мови. Кн. виставка. 11.02 - 28.02 

8. Медична бібліотека 
«Із фонду рідкісних видань бібліотеки СумДУ». 
«Скарби медичної думки». Перегляд колекції рідкісних книг з медицини:        
видання ХІХ – поч. ХХ ст. (Читальний зал) 

Постійнодіюча 

«Інформаційно-видавнича діяльність медичного інституту СумДУ».  
Кн. виставка. (Абонемент) 

Постійнодіюча 

«Автореферати дисертацій із медицини, захищені в Україні». Перегляд        
нових надходжень за січень. (Читальний зал) 

Постійнодіючий 

«Актуальність спеціальності «Громадське здоров’я» в сучасній системі охорони        
здоров’я». Кн. виставка. (Читальний зал) 

Постійнодіюча 

«Євроінтеграційний курс України: формування спільної платформи для       
співпраці за європейськими принципами». Кн. виставка. (Читальний зал) 

Постійнодіюча 

 
«Ендоскопічні  технології  в медицині:  сучасні  напрями 
та пріоритети розвитку». 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 

«Життя людини – найбільша цінність! Організаційно-методичні та клінічні        
аспекти». Кн. виставка на допомогу при підготовці спеціалістів у         
Регіональному навчально-тренувальному центрі з надання першої      

Постійнодіюча 



невідкладної допомоги на базі Медичного інституту СумДУ. (Читальний        
зал) 
Із циклу «Обери здоров’я»: 
«СПОРТ – це здорово! СПОРТ – це модно! СПОРТ – це захопливо!» Кн.             
виставка. (Читальний зал) 

Постійнодіюча 

«Формування культури академічної доброчесності - запорука якісної       
освіти!» Кн. виставка. (Абонемент) 

Постійнодіюча 

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

Постійнодіюча 

«Studying medicine in English» (видання світових видавництв: Raven Press,         
McGraw-Hill, Springer, Lippincott Williams & Wilkins, Elsevier). Перегляд        
літератури. (Читальний зал) 

Постійнодіючий 

Із циклу «Невідома Україна» 
«У рідному краї і серце співає, 
У рідному краї і небо безкрає».  
Кн. виставка. (Абонемент) 

Постійнодіюча 

«Медицина в дзеркалі світової літератури» (ознайомлення з художніми        
творами, які відображають історію та сучасність медицини, розкривають        
різнобічність діяльності лікаря, сприяють професійному зростанню та       
самовдосконаленню студентів-медиків, формуванню критичного мислення     
та відповідального відношення до медичної освіти). Перегляд літератури.        
(Абонемент) 

Постійнодіючий 

«Ліцензійний інтегрований іспит «КРОК» - вимір якості базової вищої         
медичної освіти» (на допомогу студентам у підготовці до ліцензійного         
інтегрованого іспиту). Кн. виставка. (Читальний зал) 

Постійнодіюча 

Дні інформації в бібліотеці. Виставка надходжень літератури за        
грудень-січень.   (Читальний зал) 

01.02 - 28.02 

З циклу «Відкриття, які змінили світ»: 
Генеральна Асамблея ООН проголосила 2019 - Міжнародним роком        
Періодичної таблиці хімічних елементів» (з метою підвищення обізнаності        
світової громадськості про фундаментальні науки і розширення освіти в         
галузі фундаментальних наук). 
«Історія відкриття періодичної системи хімічних елементів». Кн. виставка        
(Читальний зал) 

01.02 - 31.05 

Із циклу «Не бути байдужими»: 
«Рак виліковний! Не зволікай!Попередження та лікування онкологічних       
захворювань». Кн. виставка до Всесвітнього дня боротьби проти раку. 
(Читальний зал) 

04.02 - 22.02 

Із циклу «На допомогу студентам у їх самостійній роботі». «Невідкладні          
стани у стоматологічній практиці» (на допомогу студентами спеціальності        
«Стоматологія» при вивченні алгоритмів діагностики та наданні необхідної        
медичної допомоги). До Міжнародного дня стоматолога. (Читальний зал        
стоматологічного напряму) 

04.02 - 30.03 
 

«Українська мова - крізь терни тисячоліть». 
До Міжнародного дня рідної мови. Кн. виставка. (Читальний зал) 

11.02 - 28.02 

«Коли разом…, удвох…, назавжди! Розкажи що таке кохання!». Арт-колаж         
до дня закоханих.  (Абонемент) 

04.02 - 28.02 

9. Філія бібліотеки 
«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, Cambridge та ін.). Кн.        
виставка. (Абонемент) 

Постійнодіюча 
 

«Електронний підручник: на допомогу знанням». Кн. виставка. (Абонемент) Постійнодіюча 

«Світова економіка: її історія та дослідники». Виставка-рекомендація.        
(Абонемент) 

Постійнодіюча 

«Фінанси в економічній системі держави». Виставка-порада.  (Абонемент) Постійнодіюча 

«Сторінками наукових журналів» Виставка- презентація періодичних      
видань. (Сектор інформаційно-аналітичної роботи та електронних      
ресурсів) 

Постійнодіюча 
 

«Основи інформаційної грамотності». Лекційні та практичні заняття для        
студентів 1 та 5 курсів. (Сектор інформаційно-аналітичної роботи та         
електронних ресурсів) Ониксимова Л.Т. 

01.02 - 08.02 

«Той, хто володіє інформацією – володіє світом». Виставка-калейдоскоп.        
(Абонемент) 

  01.02 - 28.02 

«Сьогодні у книги іменини». Книги-ювіляри 2019 року. Виставка-перегляд.        
(Читальний зал) 

04.02 - 18.02 

«Моя професія - моє майбутнє». Віртуальний огляд професій майбутнього.         
Для старшокласників з профорієнтаційною метою. (Сектор      
культурно-освітньої роботи) 

07.02 

«Нам українською судилось говорити». До Міжнародного Дня рідної мови.         
Книжково-ілюстративна виставка. (Читальний зал) 

20.02 - 27.02 

«Відкрий, о рідна мово, свої скарбниці золоті!». До Дня рідної мови.           
Бібліографічний огляд. (Сектор інформаційно-аналітичної роботи та      
електронних ресурсів) 

     21.02 - 22.02 

10. 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 

 


