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1.           Україна. Кабінет Міністрів  

    Про утворення державної установи "Державний центр олімпійської 

підготовки із волейболу пляжного" та внесення змін до деяких постанов 

Кабінету Міністрів України: постанова Кабінету міністрів України від 

17 березня 2021 р. № 217. Державна установа "Державний центр 

олімпійської підготовки із волейболу пляжного" буде розміщена у Н 

корпусі СумДУ / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник 

України. — 2021. — № 25. — С. 82. 

  

2.           Liashenko I. ESP Online Course as a Means of Enhancing Graduate 

Students Employability Opportunities – Case of Sumy State University 

/ I. Liashenko, L. Hnapovska // Journal of Teaching English for Specific and 

Academic Purposes. — 2020. — Vol. 8, No 3. — P. 215-230. 

3.           В Сумах прошел Финал четырех: на паркете Дворца 

студенческого спорта СумГУ состоялись финальные встречи розыгрыша 

Кубка Украины по футзалу // Ваш шанс. — 2021. — № 14. − 7 апреля. 

4.           В СумГУ − новый ректор: новым ректором СумГУ стал кандидат 

физико-математических наук Василий Карпуша // Ваш шанс. — 2020. — 

№ 51. − 23-30 декабря. — С. 11А. 
5.           Галата С. Анатолій Чорноус: "Нам є куди рости!": інтерв'ю з 

проректором з наукової роботи СумДУ професором А. Чорноусом 

/ С. Галата // Світ. — 2021. — № 15-16. − квітень. — С. 3. 
6.           Гненний К. 100 найкращих факультетів. Економіка. На 10-й 

сходинці – Навчально-науковий інститут бізнесу, економіки та 

менеджменту СумДУ / К. Гненний // Forbes. — 2021. — № 4. — С. 131. 

7.           Демидов И. Культурный центр в усадьбе Харитоненко : как он 

будет работать и кто его будет содержать в перспективе? / И. Демидов 

// Ваш шанс. — 2021. — № 12. − 24 марта. 
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8.           Димов Д. В Сумах представили уникальное издание: в конгресс-

холле Сумского государственного университета презентовали книгу 

«Имена Украины. 100 художников» / Д. Димов // Ваш шанс. — 2021. — № 

11. − 17 марта.  
9.           Димов Д. Волейбольный центр откроют в апреле? : Кабмин 

одобрил создание в Сумах специализированного центра олимпийской 

подготовки по пляжному волейболу на базе Сумского госуниверситета 

/ Д. Димов // Ваш шанс. — 2021. — № 12. − 24 марта.  
10.           Для професійного розвитку: у Сумському державному 

університеті розпочала роботу глобальна віртуальна програма 

професійного розвитку для науковців // Освіта України. — 2021. — № 9. −  

8 березня. — С. 3. 

11.           Інженерний тиждень: департамент доуніверситетської освіти та 

профорієнтаційної роботи Сумського державного університету разом із 

Сумською обласною гімназією-інтернатом для талановитих і творчо 

обдарованих дітей провели захід у рамках Інженерного тижня // Освіта 

України. — 2021. — № 7. − 22 лютого. — С. 3. 

12.           Кирпич Л. Огляд глобальних рейтингів вищих навчальних 

закладів: СумДУ займає позицію 701-750 згідно з рейтингом QS 2021 

/ Л. Кирпич, Ю. Слуцька // Вища школа. — 2021. — № 1. — С. 7-23. 

13.           Найкращі у науковій діяльності: СумДУ склав атестацію за 5 

напрямами і підтвердив високий рівень наукової діяльності, увійшовши до 

кваліфікаційної групи А за чотирма напрямами // Освіта України. — 

2021. — № 13. − 5 квітня. — С. 3. 
14.           Полуніна Д. Топ-10 кращих вишів України. Куди вступати у 2021 

році: рейтинг базується на QS World University Rankings-2021 та даних 

найбільшої наукометричної системи Scopus. СумДУ займає п'яте місце 

/ Д. Полуніна // The Page. — URL: https://thepage.ua/ua/style/life-style/top-

10-krashih-universitetiv-ukrayini-2021-i-vartist-

navchannya?fbclid=IwAR06hPKZ8qbZ5tq5HyvBnEe-

DnnsfaQXTzysN3UKdWzHoEhu91v-p-tOKQ4 
15.           Почетные граждане: ожидается прибавление. Сумской горсовет 

рассмотрит вопрос о присвоении высокого звания сразу четырем 

сумчанам: известным врачам Александру Емцу и Зиновию Красовицкому, 

бывшему руководителю ПАО «Сумыхимпром» Евгению Лапину, 

бывшему ректору СумГУ Анатолию Васильеву // Ваш шанс. — 2021. — 

№ 4. − 27 января.  

https://thepage.ua/ua/style/life-style/top-10-krashih-universitetiv-ukrayini-2021-i-vartist-navchannya?fbclid=IwAR06hPKZ8qbZ5tq5HyvBnEe-DnnsfaQXTzysN3UKdWzHoEhu91v-p-tOKQ4
https://thepage.ua/ua/style/life-style/top-10-krashih-universitetiv-ukrayini-2021-i-vartist-navchannya?fbclid=IwAR06hPKZ8qbZ5tq5HyvBnEe-DnnsfaQXTzysN3UKdWzHoEhu91v-p-tOKQ4
https://thepage.ua/ua/style/life-style/top-10-krashih-universitetiv-ukrayini-2021-i-vartist-navchannya?fbclid=IwAR06hPKZ8qbZ5tq5HyvBnEe-DnnsfaQXTzysN3UKdWzHoEhu91v-p-tOKQ4
https://thepage.ua/ua/style/life-style/top-10-krashih-universitetiv-ukrayini-2021-i-vartist-navchannya?fbclid=IwAR06hPKZ8qbZ5tq5HyvBnEe-DnnsfaQXTzysN3UKdWzHoEhu91v-p-tOKQ4
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16.           Самые быстрые в Украине: в легкоатлетическом манеже 

Сумского госуниверситета прошел чемпионат Украины по легкой 

атлетике в помещении // Ваш шанс. — 2021. — № 7. − 17 февраля.  

17.           Ситницький М. В. Міжнародний конкурентний потенціал 

дослідницьких університетів України: Сумський державний університет є 

прогресивним закладом вищої освіти, що досяг високого рівня 

дослідницького потенціалу / М. В. Ситницький // Бізнес Інформ. — 

2020. — № 3. — С. 170-181.  
18.           Сумчане в большом биатлоне : выпускница СумГУ Юлия Джима 

достойно выступила на чемпионате мира-2021 в смешанной эстафете 

// Ваш шанс. — 2021. — № 7. − 17 февраля.  
19.           Сумы противостояли Днепру: БК "СумГУ" отыграл первые 

домашние матчи баскетбольного сезона и находится на 6-м месте в 

турнирной таблице с 16 заработанными очками // Ваш шанс. — 2020. — 

№ 51. − 23-30 декабря. — С. 14А. 
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