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СумДУ на сторінках преси 
Поточний інформаційний список 
за  липень-серпень  2010 року

	

         Акулин, А.   "Спільними зусиллями": при поддержке городской власти общественные деятели Сум начинают разработку Концепции развития города на 2010-2015 гг., создана первая общественная комиссия по вопросам экологии и благоустройства, в которую вошли доцент кафедры экономики СумГУ Юрий Петрушенко, профессор СумГУ Сергей Шевченко, по вопросам экономического развития города-профессор СумГУ Сергей Ильяшенко / А.Акулин // Ваш шанс. – 2010. – № 33.- 18 августа-25 августа. – С. 7А.
	

         Анотований узагальнюючий звіт ректорату Сумського державного університету щодо результатів організаційної діяльності (укладено за основними показниками діяльності СумДУ станом на 1 квітня 2010 р.) // Резонанс. – 2010. – № 7-8 (спецвипуск).- квітень. – С. 3-10.
	

         Битюк, І.   Туризм з доставкою до СумДУ: уперше в історії університету відбувся міжнародний фестиваль іноземних студентів / І.Битюк // Резонанс. – 2010. – № 3-4.- березень. – С. 8.
	

         В вузах 2 человека на место: в СумГУ, по данным облгосадминистрации, абитуриентами подано больше всего заявлений - 7520 // Данкор. – 2010. – № 32.- 11 августа. – С. А2.
	

         Вовченко, Е.   Два человека на место: в 2010 г. в СумГУ введен новый проект по приему документов от абитуриентов через Интернет / Е.Вовченко // Ваш шанс. – 2010. – № 32.- 11 августа-18 августа. – С. 8А.
	

         "Земляків" не буває багато у лютому відбулася презентація п'ятого альманаху "Земляки". Літературне редагування, починаючи з першого номера, здійснюють справжні фахівці , знані в СумДУ Василь Чубур і Володимир Садівничий // Резонанс. – 2010. – № 3-4.- березень. – С. 6.
	

         И в Африке Чередниченко: учащиеся подготовительного отделения СумГУ присутствовали на презентации выставки украинского художника Александра Чередниченко (кратко) //Данкор. – 2010. – № 26.- 30 июня. – С. А14.
	

         Искусство быть ректором: СумГУ - один из лучших вузов страны. Благодаря огромному трудолюбию ректора Анатолия Васильева, СумГУ укрепил свои позиции внутри Украины, а также стал известным далеко за ее пределами // Панорама. – 2010. – №34.- 18-25 августа. – С. 16.
	

         Киба, В.   Мединститут СумГУ: шаг за шагом к вершине: в 2010 в Мединституте СумГУ состоялся уже тринадцатый выпуск полноценных специалистов лечебного дела / В.Киба // В двух словах. – 2010. – № 28.- 9 июля. – С. 5.
	

         Коллектив СумГУ поздравляет своего ректора с юбилеем: Анатолию Васильеву - 60! // Ваш шанс. – 2010. – № 33.- 18 августа-25 августа. – С. 9А.
	

         Концептуальні засади діяльності та стратегія розвитку Сумського державного університету на 2010-2014 роки // Резонанс. 2010. – № 7-8 (спецвипуск).- квітень. – С. 11-16.
	

         Кузьменко, К.   Абітурієнти можуть зареєструватися через Інтернет: у 2010 році СумДУ, використовуючи сучасні комп'ютерні технології, впроваджує систему попередньої реєстрації абітурієнтів через мережу Інтернет для вступу на будь-яку форму навчання /К.Кузьменко // Сумщина. – 2010. – № 79.- 14 липня. – С. 1.
	

         Мир сквозь молодежный объектив: студенческий ректор СумГУ Антон Козинцев организовал в СумДУ конкурс "Молодежный фестиваль любительского видео" // Резонанс. – 2010. № 3-4.- березень. – С. 6.
	

         Ольшанская, Д.   В очередь за образованием: в СумГУ абитуриентам советуют попробовать введенный в этом году в вузе электронный способ подачи документов / Д.Ольшанская // Данкор. – 2010. – № 29.- 21 июля. – С. А7.
	

         Ольшанская, Д.   По местам!: сумским вузам спустили госзаказ на бюджетные места / Д.Ольшанская // Данкор. – 2010. – № 31.- 4 августа. – С. А7.
	

         Ольшанская, Д.   Уроки английского: после написания тестов по английскому абитуриенты заявили, что задания были сложными и не отвечали школьной программе, студенты-переводчики второго курса СумГУ с трудом справились с тестами по английскому / Д.Ольшанская // Данкор. – 2010. – № 26.- 30июня. – С. А7.
	

         Павлова, Л.   Тестовые сбои: пройти ВНО мешали забывчивость, непунктуальность, мобильные телефоны : в 2010 г. в областном центре пункты тестирования были созданы в СумГУ, СГПУ СНАУ / Л.Павлова // Ваш шанс. – 2010. – № 28.- 14-21 июля. – С. 16А.
	

         Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук: Болотна Ірина Василівна, ст. викл. Сумського держ. ун-ту: "Структурні перетворення печінки тварин в умовах гіпергідратаційних порушень водно-сольового обміну організму" // Науковий світ. – 2010. – № 7. – С. 6.
	

         Сергеева, В.   "За" и "против": МОН приветствует объединение вузов в крупные региональные учебные заведения. Идеологию объединения вузов поддерживает и ректор СумГУ А.В.Васильев / В.Сергеева // Кампус. – 2010. – № 4. – С. 34.
	

         Сумський державний університет сьогодні // Резонанс. – 2010. – № 7-8 (спецвипуск).- квітень. – С. 2.
	

         Суярко, Е.   Еще не вечер: стартовал второй этап вступительной кампании в вузы: ректор СумГУ Анатолий Васильев сообщил, что самыми популярными специальностями среди поступающих, остаются право, экономика и медицина / Е.Суярко //Панорама. – 2010. – № 33.- 11-18 августа. – С. А5.
	

         Ткаченко, А.   "СумДУ" чекає на спонсора: футзальний клуб "СумДУ" в цьому році відсвяткує десяту річницю свого існування, тренерський склад в особі С.Песоцького, О.П.Шумило, О.Левковця та особисто ректора А.Васильєва залишаються з командою та підтримують її усіма силами / А.Ткаченко // Діалог. – 2010. – №28.- 22 липня. – С. 4.
	

         Унікальна конференція: Сумський гендерний ресурсний центр СумДУ у лютому проводив тренінги та майстер-класи у рамках проекту "Бізнес-старт: підтримка жіночих ініціатив" //Резонанс. – 2010. – № 3-4.- березень. – С. 2.
	

         Ярошенко, Ю.   Промінь Сходу в СумДУ: У СумДУ створені навчальні групи для бажаючих вивчати китайську мову, культуру. Допомогає у цьому доцент Інституту Конфуція Лі Чан Цин /Ю.Ярошенко // Резонанс. – 2010. – № 3-4.- березень. – С. 6.



