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     БІБЛІОТЕКА ЗАПРОШУЄ 
              Бюлетень заходів 3 (212) 

                    Березень 2018 
 

1. Літературна вітальня 
«Райська країна». Виставка живопису заслуженого художника України 

Олександра Чередниченка 
01.03 - 11.03 

«Сторінками життя та творчості Великого Кобзаря». Літературна година до 

204-ї річниці від дня народження Тараса Григоровича Шевченка (1814-1861 

рр.). 

05.03 о 14.00 

«Тарас Шевченко - поет і людина». Кн. виставка. 05.03 - 16.03 

«Свято жінки, поезії, весни». Тематичний вечір до Міжнародного жіночого дня. 06.03 о 15.00 

«Знайомий-незнайомий Тарас Шевченко». Літературна вікторина. 07.03 о 9.00 

«Шевченкове слово». Літературний вечір. 13.03 о 15.00 

«Культура спілкування та етикет». Етична бесіда. 16.03 о 14.15 

«Поетичний зорепад». Літературна година до Всесвітнього дня поезії. 21.03 о 15.00 

               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 

Із циклу "Вклад вчених СумДУ у розвиток української науки». 

До 70-річчя від дня народження Мельника Леоніда Григоровича – доктора 

економічних наук, заслуженого професора СумДУ, завідувача кафедри 

економiки, підприємництва та бізнес-адміністрування. Кн. виставка.  

20.03 – 31.03 

 

                3. Зал навчальної літератури 

«Нові надходження літератури». Кн. виставка для допитливих та всезнайок. Постійнодіюча 

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

«Формула щастя». До Міжнародного дня щастя. Виставка-дискусія. 19.03 – 27.03 

-         Ювіляри Сумщини: 

        Із циклу: «Історична пам’ять»         

       290 років від дня народження 

       Кирила Григоровича Разумов  

      ського (1728–1803), останнього 

      гетьмана України (1750–1764). 

      У лютому 1750 року в м. Глухів 

      обраний гетьманом України.  

Виставка-персоналія. 

26.03 – 31.03 

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; 

- загадка плато Наска; 

- знайомі та незнайомі піраміди Єгипту; 

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

Постійнодіюча 

 

“Шахрайство та грамотність у сфері фінансових послуг. Погляд споживача.” До 

Всесвітнього дня захисту прав споживачів. Виставка-перегляд. 
16.03 - 30.03 

“Інтеграл Фур’є”. 250 років від дня народження Жана Батиста Жозефа Фур’є 

(1768 - 1830), знаменитого математика і фізика, відомого своїми працями з 

теорії розповсюдження тепла, а також тим, що ввів у математичну фізику ряди 

та інтеграли, які згодом були названі його ім’ям. Виставка-портрет. 

21.03 - 31.03 

“Споживання води: наслідки та охорона, методи очистки та використання води 

в Україні”. До Всесвітнього дня води. Експозиція видань. 
      22.03 - 30.03 

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 

«Вода – найбільше багатство на світі». До Всесвітнього дня водних ресурсів. 

Експрес-виставка. 
12.03 - 30.03 

 



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) 

Постійнодіюча 

«Із фонду рідкісних видань бібліотеки СумДУ». 

«Видання з медицини: книги з дарчим підписом автора». 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 лютий. (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 і 

науковців». Виставка-adviser. (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 

«Формування правової культури – шлях до правової держави». Кн. виставка. 

2018 рік оголошено в Україні Роком реалізації правопросвітницького проекту 

«Я маю право!» з метою формування у суспільстві правової культури та 

правової свідомості, сприяння підвищенню рівня знань та поінформованості 

громадян щодо реалізації та захисту своїх прав, гарантованих Конституцією та 

законами України у різних сферах життя (указ Президента України 

№361/2017). (Читальний зал) 

01.03 – 31.03 

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

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

літератури. (Читальний зал) 

    01.03 – 31.03 

«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, 

   01.03 – 31.03 



формуванню критичного мислення та відповідального відношення до медичної 

освіти. (Абонемент) 

Із циклу «Готуємось до іспитів». 

«Сукупність тестових екзаменів «КРОК» - вимір якості базової вищої медичної 

освіти» (на допомогу студентам  у підготовці до ліцензійного інтегрованого 

іспиту). Кн. виставка. (Читальний зал) 

   01.03 – 31.03 

Дні інформації в бібліотеці. Виставка надходжень літератури за лютий. 

(Читальний зал) 

01.03 – 31.03 

«Із фонду рідкісних видань бібліотеки СумДУ». 

Мечников І. І. «Невоспріимчивость въ инфекціонныхъ болезняхъ» (1903). 

Прижитттєве видання основоположника еволюційної ембріології, лауреата 

Нобелівської премії в області фізіології і медицини, в якому обгрунтовується 

фагоцитарна теорія імунітету. До 115-ї річниці видання. Кн. виставка. 

(Читальний зал) 

05.03 – 23.03 

«Стрімкий розвиток імунології змінює стереотипи в медицині». До 

Всесвітнього дня імунітету. Кн. виставка.  (Читальний зал) 

05.03 – 23.03 

«Світові і національні премії з фізіології і медицини» Кн. виставка. (Читальний 

зал) 

05.03 – 23.03 

Із циклу "Бібліотечний кінозал". 

 «Шевченківські дні». 

 «Сторінками життя і творчості ВЕЛИКОГО КОБЗАРЯ». Цикл відеопереглядів. 

(Читальний зал) 

06.03 – 15.03 

Із циклу ««На допомогу студентам у їх самостійній роботі». 

«Від стану ротової порожнини залежить здоров’я всього організму» (на 

допомогу при вивченні впливу захворювань порожнини рота на загальний стан 

здоров’я з метою розширення наукової бази студентів спеціальності 

«Стоматологія»). До Всесвітнього дня здоров’я ротової порожнини. Кн. 

виставка. (Читальний зал наукової та навчально-методичної літератури зі 

спеціальності «Стоматологія») 

16.03 – 30.03 

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 

 

«Що ми знаємо про Німеччину». До року німецької мови в Україні. 

Інформаційний квілт. (Сектор інформаційно-аналітичної роботи та 

електронних ресурсів) 

Постійнодіюча 

 

«Єднаймо  душі словом і пензлем Кобзаря». До  Шевченківських  свят. 

Мистецька мандрівка. (Сектор культурно-освітньої роботи)  

03.03 - 15.03 

«Гендерна рівність: реалії та перспективи». Виставка-обговорення. (Читальний 

зал) 

05.03 - 15.03 

«Якби зібрать красунь усіх віків…». До Міжнародного жіночого дня. 

Виставка книжкових ілюстрацій. (Читальний зал) 

  01.03 - 10.03 



«Духовна сила і краса у музиці і в слові». (Виставка енциклопедичних зібрань 

з мистецтва). Арт-студія. (Читальний зал) 

20.03 - 30.03 

«Українська філософія: від витоків до сучасності». Виставка--калейдоскоп. 

(Абонемент) 

 05.03 - 26.03 

«Ми – сумчани». Краєзнавче лото.  Для старшокласників міста Суми. (Сектор 

культурно-освітньої роботи)  

 

13.03 - 15.03 

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 

 


