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     БІБЛІОТЕКА ЗАПРОШУЄ 
              Бюлетень заходів 16 (225) 

                    Червень 2019 
 

1. Літературна вітальня 
Із циклу «Знайомтеся, новинка!»: 

Робін Шарма «Лідер без титулу» - грамотно складений і зафіксований на 

папері мотиваційний тренінг особистісного зростання з найпростішими 

ілюстраціями і прикладами. 

01.06 – 30.06 

«Життя без сміття». Еко-квест – гра пізнавального характеру для виховання 

відповідального ставлення до навколишнього середовища у  підростаючого 

покоління. 

03.06 о 10.00 

«Ми любимо Суми». Гра-квест на знання архітектурної, природної та 

культурної спадщини Сумщини. 
04.06 о 9.30 

Арт-зустріч зі Світланою Качуровською - художницею, поетесою, арт-

тренером. 
05.06 о 10.00 

«Знов весна і знов надії… Знов мене колишуть мрії...». Художня виставка 

Олександра Чередниченка – заслуженого художника України, лауреата премії 

Сумської обласної ради народних депутатів у галузі образотворчого мистецтва. 

06.05 – 31.07 

«Мій рідний край». Краєзнавчий квест. 
07.06, 12.06 

 о 10.00 

               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 

«Європейські пропозиції – українські реалії». Кн. виставка. Постійнодіюча 

                3. Зал навчальної літератури 

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

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

«Нехай перо гострішим стане». До Дня журналіста. Виставка-питання. 04.06 – 14.06 

«Оберіг нашої державності та демократії». До Дня Конституції України. 

Виставка-міркування. 
14.06 – 30.06 

  

4. Абонемент 

«2019 – Рік української мови в Україні». Кн. виставка.  Постійнодіюча 

«Кольорова колискова». Художня виставка Світлани Качуровської. 01.06 – 30.06 

«Чисте довкілля-здорове майбутне». До Всесвітнього дня охорони 

навколишнього середовища. Кн. виставка. 
03.06 – 07.06 

«Конституція України – оберіг державності і демократії». До Дня конституції 

України. Кн. виставка. 
25.06 – 30.06 



5. Зал каталогів 

Інформаційно-видавнича діяльність СумДУ. Кн. виставка. Постійнодіюча 

6. 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 

«Наша Земля — наше майбутнє. Просто рятуй її!» До Всесвітнього дня охорони 

навколишнього середовища. Кн. виставка - роздум. 
03.06 – 20.06 

«Конституція країни – символ незалежності держави». 

До Дня Конституції України. Кн. виставка. 
20.06 – 17.07 

7. Бібліотека медичного інституту 

«Із фонду рідкісних видань бібліотеки СумДУ» 

«Скарби медичної думки». Перегляд колекції рідкісних книг з медицини: 

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

Постійнодіючий 

«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 

«Актуальність спеціальності «Громадське здоров’я» в сучасній системі 

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

Постійнодіюча 

«Євроінтеграція: формування спільної платформи для співпраці за 

європейськими принципами». Кн. виставка. (Читальний зал)                               

Постійнодіюча 

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

(на допомогу у підготовці спеціалістів у Регіональному науково-навчальному 

центрі ендоскопічних методів діагностики та малоінвазивної хірургії на базі 

Медичного інституту СумДУ). Кн. виставка. (Читальний зал) 

Постійнодіюча 

«Життя людини – найбільша цінність! 

Організаційно-методичні та клінічні аспекти надання екстреної медичної 

допомоги (на допомогу  при підготовці спеціалістів у Регіональному навчально-

тренувальному центрі з надання першої невідкладної допомоги на базі 

Медичного інституту СумДУ). Кн. виставка. (Читальний зал 

стоматологічного профілю) 

Постійнодіюча 

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). Кн. виставка. (Читальний зал) 

Постійнодіюча 

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). Перегляд літератури. (Абонемент) 

Постійнодіючий 

Єдиний державний кваліфікаційний іспит (ЄДКІ) - нова комплексна атестація 

профільних знань студентів-медиків. Кн. виставка (Читальний зал) 

Постійнодіюча 

Дні інформації в бібліотеці. Виставка нових надходжень літератури за травень.  

(Читальний зал) 

01.06 – 31.06 

«Кров для порятунку людських життів». До Міжнародного дня донора. Кн. 

виставка. (Читальний зал стоматологічного профілю) 

01.06 – 31.06 

Із циклу «Дбаємо про здоров’я» 

«Не руйнуй своє життя! Скажи наркотикам – НІ!» До Міжнародного дня 

боротьби із зловживанням наркотиків та їх незаконним розповсюдженням.   

Кн. виставка-застереження.  (Читальний зал) 

15.06 – 31.06 

«На захисті прав і свобод» До Дня конституції України.  

Кн. виставка. (Читальний зал) 

10.06 – 30.08 

Із циклу «Дбаємо про  здоров’я». 

«Куріння чи  здоров’я – обирай сам». Всесвітній день боротьби  

з тютюнопалінням є ще однією нагодою для усвідомлення небезпеки, яку несе 

здоров’ю суспільства тютюнопаління. Арт-коллаж. (Абонемент) 

01.06 – 31.06 

«Пізнай Україну». Арт-коллаж. (Читальний зал) 01.06 – 31.06 

8. 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, Cambridge та ін.).  

Кн. виставка. (Абонемент) 

Постійнодіюча 
 

«Україна: історія розвитку». Тематична 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 

 

«Summer school». Комплекс заходів з метою профорієнтації. (Сектор 

культурно-освітньої роботи) 

  03.06 – 20.06 

«В долі природи – наша доля». До Всесвітнього Дня охорони навколишнього 

середовища . Виставка-заклик.  (Абонемент) 

 05.06 – 15.06 

«Іноземні мови – це цікаво та корисно».  Перегляд літератури на допомогу 

вивчення англійської мови. (Абонемент) 

 14.06 – 21.06 

«Філософські знання та їх роль у суспільстві». Виставка-міркування. 

(Читальний зал) 

 18.06 – 21.06 

«Менеджмент – поступ сучасних ідей». Бібліографічний огляд. (Читальний 

зал) 

 20.06 – 25.06 



«Україна! Молодь! Конституція». До Дня конституції України. Виставка-

привітання.  (Читальний зал) 

24.06 – 01.07 

9. 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 

 


