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     БІБЛІОТЕКА ЗАПРОШУЄ 
              Бюлетень заходів 6 (215) 

                    Червень-Липень 2018 
 

1. Літературна вітальня 
Виставка. Сергій Побожій. Пастелі. 01.06 - 31.07 

День абітурієнта у бібліотеці СумДУ. 01.06 о 10.00 

"Юні науковці". Літературна гра-квест для школярів м. Суми. 07.06 о 10.00 

"У гості до студентського книжкового міста". Комплексний 

профорієнтаційний захід для школярів м. Суми (школа № 26). 
11.06 о 10.00 

"Битва за престол". Гра-квест. 12.06 о 10.00 

               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 

«Хрещення Русі – першооснова духовних традицій українського народу».  

До 1030-річчя хрещення Київської Русі-України. Кн. виставка. 
23.07 – 31.07 

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

До 70-річчя від дня народження Юрія Михайловича Лопаткіна – доктора 

фізико-математичних наук, професора кафедри електроніки, загальної та 

прикладної фізики. Кн. вистака. 

27.07 – 31.07 

                3. Зал навчальної літератури 

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

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

«Відкрий Німеччину для себе». 2018 – рік німецької мови в Україні. Виставка-

подорож. 
п/р 

«Що несе в собі професія журналіста?». До Дня журналіста. Виставка-

питання. 
04.06 – 12.06 

   «Закон. Право. Обов’язок». До Дня Конституції України. Виставка-міркування. 22.06 – 30.06  



-         Літературна Сумщина: 

        50 років від дня народження 

        Євгена Вікторовича Положія 

        (11.07. 1968), журналіста, 

        письменника, головного 

        редактора суспільно-політич- 

        ної газети «Панорама», 

        неодноразового переможця 

        та лауреата всеукраїнських 

        конкурсів з журналістики, 

        маркетингу та дизайну, 

        уродженця смт Терни, 

        Недригайлівського району. 

Виставка-персоналія. 

09.07 – 20.07 

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 

 

“Глобальний екологічний колапс та його негативний вплив на природу і 

цивілізацію: 

- озоновий шар Землі та його знищення: гіпотези і небезпека; 

- деградація природних компонентів та зміна клімату на Землі; 

- енергетична та сировинна криза і способи її подолання.” 

До Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища. Виставка-заклик. 

05.06 - 30.06 

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 

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 

«Конституція України - перепустка у світ гідного життя». 

До Дня Конституції України. Виставка-екскурс. 
18.06-30.06 

«Вибір шляху, вибір дії, вибір світогляду». 100 років від дня народження 

Джеймса Олдріджа (1918-2015) –   відомого англійського письменника та 

громадського діяча, австралієць за походженням, через усе життя проніс 

повагу до простих людей, любов до природи. І сьогодні його оповіданнями 

захоплюються дорослі й діти. Виставка-персоналія. 

04.07 - 27.07 

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 травень. (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. Постійнодіюча 



(Абонемент) 

«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) 

Постійнодіюча 

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

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

літератури. (Читальний зал) 

Постійнодіюча 

«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) 

Постійнодіючий 

Дні інформації в бібліотеці. Виставка надходжень літератури за травень 

(Читальний зал) 

01.06 - 31.07 

«Краплина життя». До Міжнародного дня донора. Кн. виставка (Читальний 

зал) 

03.06 - 30.06 

«Працюємо вдома: віртуальні послуги і сервіси бібліотеки для спеціаліста 

медика». До Дня медичного працівника. Слайд-лекція сторінками сайту 

бібліотеки СумДУ. (Абонемент) 

15.06 

«Із фонду рідкісних видань бібліотеки СумДУ» 

Ратцель Ф. «Народоведеніе» (1903). Фундаментальний труд з етнографії 

народів світу, виконаний з німецькою точністю і грунтовністю дослідником, 

географом, професором Лейпцігського університету. До 115-ї річниці видання 

(11 липня – Всесвітній день народонаселення). Виставка однієї книги 

04.07 - 31.07 

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 

«Сторінками наукових журналів» Виставка- презентація періодичних видань. 

(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 

 

«Бути успішним – це круто!» До Дня молоді. Виставка-бенефіс. (Читальний 

зал) 

20.06 - 27.06 

«Сучасні основи управління». Бібліографічний огляд. (Читальний зал) 01.06 - 15.06 

«Край нескорений. Суми:1941-1945» Виставка-реквієм. (Читальний зал) 20.06 - 27.06 



«Конституція України – основа модернізації держави та суспільства». До Дня 

конституції. Виставка-діалог. (Абонемент) 

25.06 - 30.06 

«Екологія життя, екологія душі». До Всесвітнього дня охорони 

навколишнього середовища. Виставка-заклик. (Абонемент) 

01.06 - 08.06 

«English year». Перегляд літератури на допомогу вивчення англійської мови.  

(Абонемент) 

01.06 - 29.06  

 

«Науковий вектор університету». Виставка-візитівка наукових праць 

викладачів ННІ БТ та ННІ права. (Сектор інформаційно-аналітичної роботи 

та електронних ресурсів) 

01.06 - 29.06 

«Освіта у Європі - впевнене майбутнє». Виставка-адвайзер. (Сектор 

інформаційно-аналітичної роботи та електронних ресурсів) 

01.06 - 29.06 

«Пісня льоду і полум`я» Профорієнтаційна гра-квест для старшокласників 

міста. (10 клас школа № 20). (Сектор культурно-освітньої роботи) 

05.06 

«Пісня льоду і полум`я» Профорієнтаційна гра-квест для старшокласників 

міста. (10 клас школа № 15). (Сектор культурно-освітньої роботи) 

12.06 

«Козацькому роду нема переводу». Розважально-пізнавальна гра-квест для 

учнів 8 -го класу школи № 15. (Сектор культурно-освітньої роботи) 

08.06 

Екскурсійні подорожі до бібліотеки та музею історії грошей з 

профорієнтаційною метою. (10 екскурсій). (Сектор культурно-освітньої 

роботи) 

04.06 - 15.06 

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 

 


