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         Україна. Кабінет Міністрів.
   Про призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів України студентам вищих навчальних закладів: розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. № 2254-р : Клюка Уляна Володимирівна - студентка 4 курсу Сумського державного університету / Україна. Кабінет Міністрів   // Орієнтир. – 2011. – № 1. – 5 січня. – С. 16.


	

         В Сумах определили лучших учителей: 16 декабря в актовом зале СумГУ состоялось подведение итогов городского тура всеукраинского конкурса "Учитель года-2011" // Данкор. – 2010. – № 52. – 29 декабря. – С. А10.
	

         Дипломанти "Сумської старовини": почесним дипломом ІІІ ступеня "За особистий внесок у справу розвитку журналу "Сумська старовина" нагороджено Півня А.Г. - начальника Центру комп'ютерних технологій Сумського державного університету        // Сумська старовина. – 2010. – № XXXI-XXXII. – С. 6.
	

        Дорошенко, А.   "Самые сильные дети в Украине". Сумчане удачно выступили на Кубке Украины по спортивной аэробике: нашу область представляли 46 спортсменов - воспитанники ДЮСШ "Спартак", а также команды Института физкультуры СГПУ им. Макаренко и СумГУ / А.Дорошенко // Ваш шанс. –  2010. – № 52. – 29 декабря. – С. 21А.
	

         Заворотько, Т.   Про академічну відпустку: студентами юридичної клініки СумДУ в рамках правового тижня були проведені лекції, бесіди в гуртожитках Медичного інституту, кооперативного технікуму та машинобудівного коледжу з метою правового виховання молоді / Т.Заворотько // Резонанс. – 2010. –  № 16-17. – грудень. – С. 3.
	

         Кальченко, А.   Досягаючи нових вершин: кафедра перекладу та кафедра германської філології СумДУ провели наукову конференцію "Перекладацькі інновації" / А.Кальченко // Резонанс.– 2010. – № 16-17. – грудень. – С. 2.
	

         Котляр, А.   Кто не ходил на "Интеграл", тот в "политехе" не бывал: конкурс студенческой самодеятельности СумГУ "Золотой интеграл" по праву считается самым колоритным / А.Котляр           // Резонанс. – 2010. – № 16-17. – грудень. – С. 4.
	

         Кравченко, Л.   Якщо не ми, то хто?: неабиякою активністю упродовж минулого року відзначився волонтерський рух СумДУ      / Л.Кравченко // Резонанс. – 2010. – № 16-17. – грудень. – С. 8.
	

         Кудлай, Е.   Первая потеря "СумГУ": в гостевом матче против луганского "ЛТК-2" сумские "студенты" потеряли первые очки, сыграв вничью 3:3 / Е.Кудлай // Данкор. – 2010. – № 52.-                29 декабря. – С. А13.
	

         Лук'яненко, С.   Топонімічна пам'ять: перейменування вулиць у місті Суми:  погляд В'ячеслава Артюха, доцента кафедри філософії СумДУ, щодо перейменування вулиці Кірова                     / С.Лук'яненко // Суми і сумчани. – 2011. – № 2.- 14 січня. – С. 1.
	

         Международный форум "Инновации и высокие технологии": СумГУ принимал участие в форуме, проходившем с 28 сентября по 1 октября 2010 года в выставочном центре "КиевЭкспоПлаза"         // Наука та інновації. – 2010. – Т. 6№ 6. – С. 77-81.
	

         Мрії збуваються, або Давайте побажаємо: успіхи СумДУ за номінаціями // Резонанс. – 2010. – № 16-17. – грудень. – С. 1.
	

         Ольшанская, Д.   Выпуск-2011: что делать вузам?: в этом году украинские школы выпустят рекордно малое количество выпускников. Правительство взяло курс на сокращение бюджетных мест в высших учебных заведениях. Точка зрения А. Васильева (ректора СумГУ), М. Бильченка (проректора по учебной работе СГПУ им. Макаренко), В. Жмайлова (проректора по учебной работе СНАУ) / Д.Ольшанская // Данкор. – 2011. – № 3.–                 19 января. – С. А5.
	

         Осюхіна, М.   У першому - серед перших: у першому Всеукраїнському конкурсі видань для вищих навчальних закладів "Університетська книга-2010" видання А. Довбиша "Основи проектування інтелектуальних систем" посіло ІІ місце в номінації "Краще навчальне видання з інформатики та обчислювальної техніки". У цій же номінації третім стало видання "Методи та алгоритми обчислень" В.О. Любчака та Л.Д. Назаренко                     / М.Осюхіна // Резонанс. – 2010. – № 16-17. – грудень. – С. 3.
	

         Охват, К.   На фініші року - спортсмени СумДУ радують перемогами й високими результатами / К.Охват, Ю.Терент'єва          // Резонанс. – 2010. – № 16-17.- грудень. – С. 7.
	

         Павлова, Л.   Подача документов онлайн: возможность предварительной электронной регистрации предоставил абитуриентам СумГУ / Л.Павлова // Ваш шанс. – 2011. – № 2.-       12-19 января. – С. 16А.
	

         Павлова, Л.   Поступаем по новым правилам: что в этом году ожидает абитуриентов в сумских вузах?: особенности поступления в СумГУ и другие сумские вузы / Л.Павлова // Ваш шанс. – 2011. – № 2. – 12 января-19 января. – С. 15А-16А.
	

         Процик, А.   "Мотор" - не заглух: у СумДУ глядачі гарячими оплесками зустріли Другий фестиваль молодіжного короткометражного аматорського відео "Мотор!", який за рік існування не заглух, а вийшов на новий рівень – всеукраїнський      / А.Процик // Резонанс. – 2010. – № 16-17. – грудень. – С. 6.
	

         Розпочалася реєстрація на ЗНО: з 1 січня розпочалася реєстрація учасників зовнішнього незалежного оцінювання 2011 року: пункти реєстрації ЗНО розміщуються у СумДУ, СДПУ ім. А.С. Макаренка, СНАУ, Конотопському та Шосткинському інститутах СумДУ та інших вищих навчальних закладах                   // Ярмарок. – 2011. – № 2. – 13 січня. – С. 1.
	

         Сумський державний університет оголошує конкурс на заміщення вакантних посад // Сумщина. – 2011. – № 3-4. –                7 січня. – С. 3.
	

         Хроника: 21 мая 2010 г. при участии кафедры управления СумГУ прошла Международная научно-практическая конференция "История и перспективы социально-экономического развития, государственного регулирования и местного самоуправления Юга России и Украины" // Сумська старовина. – 2010. –                          № XXXI-XXXII. – С. 182.
	

         Шелудяк, Б.   Що рік минулий нам приніс?: вдалим чи не вдалим був 2010 рік для команд КВН СумДУ / Б.Шелудяк                   // Резонанс. – 2010. – № 16-17. – грудень. – С. 7.


	  

