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                    Серпень-Вересень 2018 
 

1. Літературна вітальня 
Виставка живопису молодих і талановитих українських 
художників Ганни Захарченко та Олександра Заступа. 01.08 - 30.09 

1 «Сходинка до знань». Місячник книги: 01.09 - 30.09 
1.1 «Ярмарок читацьких інтересів»: 

- «Сторінками англійської літератури», «Літературна географія», 
«Літературна фізика», «Знавці української мови», «Знавці історії». 
Літературний кросворд 

- «Такая молодість пора :читацькі  інтереси, уподобання, 
            хобі, дозвілля». Кн. виставка. 

01.09 о 14.00 

1.2 «Тобі, першокурснику». Кн. виставка. 01.09 - 30.09 
1.3 Бібліотечний урок-екскурсія по бібліотеці для першокурсників. 01.09 - 30.09 
1.4  День куратора в бібліотеці. 10.09 о 12.45 
1.5 «Проблеми адаптації студентів І курсу до студентського життя»: бесіда з 
психологом-педагогом СумДУ. 21.09 0 13.30 

«Арт-зустріч та майстер-клас з малювання». Зустріч з авторами виставки 
живопису  українськими художниками Ганною Захарченко та Олександром 
Заступом. 

24.09 о 15.00 

Із циклу «Книги з фонду бібліотеки СумДУ»: 
«Книга тижня онлайн». Огляд літератури. 

05.09; 12.09; 
19.09; 26.09; 

«Світовий бестселер». Бенефіс книги. 25.09 о 15.00 

Цикл «Енциклопедія етикету»: 
«Основні правила сучасного етикету». Етикет-клас. 
«Заговори, щоб я тебе  побачив» Сократ. Мовний етикет. Етикет-клас. 
«Основні правила сучасного етикету». Огляд літератури. 
«Енциклопедія етикету». Кн. виставка. 

 
 

26.09 о 15.00 
27.09 о 15.00 
27.09 о 12.45 
21.09 - 27.09 

 
 

«Книжкове свято» до Всеукраїнського дня бібліотек. 28.09 о 12.45 
               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 
«Відважні: наші герої». Кн. виставка. Постійнодіюча 
Із циклу «Вклад вчених СумДУ у розвиток української науки». 01.08 - 31.08 



До 70-річчя від дня народження Лопаткіна Юрія Михайловича - доктора          
фiзико-математичних наук, професора кафедри електроніки, загальної та       
прикладної фізики. Кн. виставка. 

                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 

«Доля української святині». До Дня Державного прапора України.        
Виставка-вітрина. 20.08 - 27.08 

«Є найсвятіше слово на землі Одне. Високе. Світле: Україна!». До Дня           
Незалежності України. Виставка-панорама. 22.08 - 30.08 

«Освіта і наука – важливі чинники розвитку». До Дня знань.          
Інформаційно-тематична виставка. 30.08 - 10.09 

«Володієш мовами – володієш світом. Speak languages – owns the World». До            
Європейського дня мови. Виставка-імпульс. 21.09 - 28.09 

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. 

«Основи інформаційної культури». Лекція для студентів-першокурсників. 03.09 

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 
 

“Механізм створення іміджу та психологія реклами.” На допомогу вивчаючим 
дисципліну “Реклама та паблік рилейшнз”. Година запитань і відповідей. 01.08 - 31.08 

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 

Постійнодіюча 



graduate work, coursework and abstracts»). Виставка підручників та методичних 
посібників. 

«Поради першокурснику» («For you, For freshmen!»). 27.08 - 30.09 
«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 

«Єдність рідної землі – основа нації й держави». До Дня Незалежності України.            
Виставка-панорама.  01.08 - 31.08 

«Знаходити, розвивати, навчати, мотивувати». До Дня HR-менеджера.       
Виставка-міркування. 06.09 - 25.09 

«Управління персоналом організації: сучасні стратегії, технології та методи». На         
допомогу студентам, що вивчають дисципліни «Менеджмент організацій»,       
«Управління проектами». Кн. виставка. 

15.09 - 30.09 

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 липень-серпень. (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 екстреної 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 наукової та навчально-методичної літератури зі спеціальності        
“Стоматологія”) 

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      

Постійнодіюча 



ендоскопічних методів діагностики та малоінвазивної хірургії на базі Медичного         
інституту СумДУ. (Читальний зал) 
«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) 

Постійнодіюча 

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

Постійнодіюча 

Дні інформації в бібліотеці. Виставка надходжень літератури за липень-серпень.         
(Читальний зал) 

01.08 - 30.09 

Із циклу «Це моя і твоя Україна» 
«Нині свято нашого народу, 
Свято України, її роду! 
Ще пройти доріг нам слід багато... 
Свято майбуття, надії свято». 

 До Дня Незалежності України. Кн. виставка. (Читальний зал) 

20.08 - 07.09 

«Палітра літературної творчості медиків». Перегляд літератури. (Абонемент) 20.08 - 30.09 
ДО УВАГИ ПЕРШОКУРСНИКА! 
«Інформ-хвилина». Зустріч зі студентами-першокурсниками    
медичного інституту на загальних зборах під час поселення в         
гуртожиток. (Гуртожиток №4) 

25.09 о 8.30 

«Інформаційний путівник БІБЛІОТЕКОЮ». Години корисних порад для       
студентів- першокурсників медичного інституту. (Читальний зал) 

27.09 - 31.09 

«Інформ-хвилина». Зустріч зі студентами-першокурсниками на організаційних      
зборах. (Актова зала. Корпус Г) 

31.08 об 11.00 

«Основи інформаційної культури». Лекція для студентів-першокурсників. 03.09 
 26 вересня - Європейський день мов. 
 «Мовне різноманіття без кордонів». Кн. виставка (Читальний зал) 
 
 

22.09 - 30.09 

Із циклу «Це потрібно знати» 
«Навичками надання першої медичної допомоги має володіти кожний». До         
Всесвітнього дня надання першої невідкладної медичної допомоги. Кн. виставка         
(Читальний зал наукової та навчально-методичної літератури зі спеціальності        
“Стоматологія”) 

05.09 - 28.09 

«Бібліотека для тебе, бібліотека для всіх».      
Комплексний захід. 
 
 

01.09 - 02.10 

«Подаруй бібліотеці книгу». Акція. 10.09 - 02.10 



«Книги зберігають минуле. Бібліотеки створюють майбутнє (цікаві факти про         
бібліотеку та книгу)». Експрес- виставка. (Абонемент) 

24.09 - 02.10 
 

«Радимо прочитати! Хіт-парад читацьких порад». Стендова 
презентація. (Абонемент) 

24.09 - 24.10 

«БІБЛІОТЕКА в світі кросвордів». Виставка - гра. (Читальний зал) 24.09 - 02.10 
«Книжкова виставка – предмет інтер’єру чи ваш надійний помічник?»         
Бліц-опитування. (Читальний зал) 

24.09 - 02.10 

«Улюблені книги успішних людей медичного інституту». Дайджест 2.        
(Абонемент) 

24.09 - 02.10 

«Медичн@ Бібліотек@ - на всі 100% можливостей!». Флешмоб. (Фойє) 28.09 об 11.25 
«МЕДИЧНА БІБЛІОТЕКА. СТОП-КАДР: День за днем у бібліотечному        
просторі». Слайд-шоу. (Фойє) 

28.09 

«Із фонду рідкісних видань бібліотеки СумДУ». 
«Факсимільне видання Пересопницького Євангелія». Аудіопрезентація. (Фойє) 

28.09 

«Бібліотекар на хвилинку!». Акція дублер-шоу. (Абонемент) 28.09 
Ярмарок творчих ідей  
«Бібліотечні інновації: створюємо майбутнє разом».  
Збираємо побажання від користувачів щодо надання      
бібліотечних послуг. Відкриваємо простір ініціативним і      
креативним студентам та науковцям для створення      
сучасної медичної бібліотеки. (Абонемент) 

25.08 - 02.10 

10. 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, 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». Інформаційний квілт до року німецької мови в            
Україні. (Сектор інформаційно-аналітичної роботи та електронних ресурсів) 

Постійнодіюча 
 

«Це моя Україна, це моя Батьківщина». Виставка-привітання до Дня         
незалежності України. (Абонемент) 

  20.08 - 27.08 

«Рідна мова – джерело наукових знань» Тематична книжкова виставка до          
Міжнародного Дня писемності. (Абонемент) 

31.08 - 10.09 

«Здорове покоління – міцна держава». Виставка-імпульс до Дня фізичної         
культури і спорту України. (Абонемент) 

31.08 - 10.09 

«Світ, людина, суспільство». Виставка-полеміка до Міжнародного дня       
демократії.  (Абонемент) 

 10.09 - 17.09 

«Партизани в історії нашого краю». Виставка-пам’ять до Дня партизанської         
слави. (Абонемент) 

 17.09 - 24.09 

«Сходинками правової культури - у майбутнє». Бібліографічний огляд на         
допомогу першокурснику.  (Абонемент) 

  03.09 - 28.09 



«Історія міста – частина історії України». Виставка-екскурсія. До Дня міста          
Суми. (Читальний зал) 

 31.08 - 07.09 

«Інтелектуальна діяльність як об’єкт правової охорони». Бібліографічний огляд        
літератури. (Читальний зал) 

03.09 - 28.09 

«Спілкування як вид соціальної взаємодії». Бібліографічний огляд літератури.        
(Читальний зал) 

03.09 - 28.09 

«По країнах і континентах». Виставка-подорож. До Всесвітнього дня туризму.         
(Читальний зал) 

24.09 - 28.09 

«За словом в карман: огляд словників і про словники». Бібліографічне ревю.           
(Сектор інформаційно-аналітичної роботи та електронних ресурсів) 

03.09 - 28.09 

«Дисертація як кваліфікаційна наукова праця». Бібліографічний огляд. (Сектор        
інформаційно-аналітичної роботи та електронних ресурсів) 

03.09 - 28.09 

Знайомство з бібліотекою. Ознайомчі лекції для першокурсників. 
(Сектор інформаційно-аналітичної роботи та електронних ресурсів) 

03.09 - 17.09 

Знайомство з бібліотекою. Екскурсії для старшокласників шкіл міста. (Сектор         
культурно-освітньої роботи) 

03.09 - 28.09 

Заходи до Всеукраїнського Дня бібліотек: 
«Book-art: мистецтво, як засіб освіти і терапії». Виставка. (Сектор         
культурно-освітньої роботи) 

24.09 - 28.09 

«Книга в мені, я в книгах»: Бібліоперфоманс. (Сектор культурно-освітньої         
роботи) 

24.09 - 28.09 

«#Читатимодно»: Book-slam, або реклама улюбленої книги. (Сектор       
культурно-освітньої роботи) 

24.09 - 28.09 

«Книжкове надвечір`я»: Бібліо-посиденьки. (Сектор культурно-освітньої     
роботи) 

24.09 - 28.09 

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 

 


