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1.           Галата С. Вища освіта: інвентаризація. Керівники МОН 

започаткували проведення форумів вищої освіти, під час яких найсильніші 

виші розповідатимуть, як вони досягають успіху. Серед перших таких 

закладів - Сумський державний університет / С. Галата // Сучасна освіта 

України. — 2020. — № 3-4. - 27 січня. — С. 8-9. 
2.           Днепр - удачный город для сумчан : БК "СумГУ" провели игры 

11-го тура чемпионата Украины по баскетболу в Высшей лиге и заняли 2-

е место в группе 1 // Ваш шанс. — 2020. — № 4.- 29 января-5 февраля. — 

С. 14А. 
3.           Добрый Крещенский турнир : в спортзале УАБД прошел 17-й 

Крещенский турнир по футзалу среди спортсменов с инвалидностью на 

призы благотворительной организации "Доброта" // Ваш шанс. — 2020. — 

№ 4.- 29 января-5 февраля. — С. 14А. 
4.           Дома набрали максимум : после двухмесячного перерыва БК 

"СумГУ" отыграл тур на домашнем паркете против МБК "Мариуполь" 

// Ваш шанс. — 2020. — № 7.- 19-26 февраля. — С. 14А. 
5.           Домашняя победа : сумская команда "FoodCentre-СумГУ" на 

домашнем паркете Дворца студенческого спорта СумГУ одержала победу 

над одесским "Эпицентр К-Авангард" // Ваш шанс. — 2020. — № 4.- 29 

января-5 февраля. — С. 14А. 
6.           Лабораторія віртуальної реальності : унікальну навчально-

дослідницьку лабораторію віртуальної та доповненої реальності Ulab 

створили у Сумському державному університеті // Сучасна освіта 

України. — 2020. — № 1-2.- 13 січня. — С. 3. 
7.           Лучшие самбисты : во Дворце студенческого спорта СумГУ 

прошел молодежный чемпионат Украины // Ваш шанс. — 2020. — № 4.- 

29 января-5 февраля. — С. 14 А. 
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8.           Неудачный южный вояж сумчан : матчи 13-го тура чемпионата 

Украины по баскетболу в Высшей лиге не принесли команде "СумГУ" 

победы // Ваш шанс. — 2020. — № 6.- 12-19 февраля. — С. 14А. 
9.           Сумчанки - с пляжным серебром : в волейбольном центре 

СумГУ прошел первый тур чемпионата Украины по пляжному волейболу 

в помещении среди девушек до 17 лет // Ваш шанс. — 2020. — № 4.- 29 

января-5 февраля. — С. 14А. 
10.           Уже в четвертьфинале : команда "Food Сenter-СумГУ" вышла в 

четвертьфинал Кубка Украины по футзалу // Панорама. — 2020. — № 7.- 

12-19 лютого. — С. А3. 
11.           Черная неделя для футзала : сумские футзалисты отыграли два 

матча с лидерами Экстралиги и занимают предпоследнее место в таблице 

// Ваш шанс. — 2020. — № 7.- 19-26 февраля. — С. 14А. 
12.           Шулікін Д. Здобутки, завдання і нове керівництво. Учасники 

щорічного пленарного засідання Ради проректорів з наукової роботи ЗВО 

і директорів наукових установ МОН, серед яких проректор з наукової 

роботи СумДУ Анатолій Чорноус, заслухали звіт про діяльність ради, 

визначили основні завдання на наступний рік, дізналися більше про 

концепцію реформування наукової сфери, а також обрали нове 

керівництво / Д. Шулікін // Сучасна освіта України. — 2020. — № 1-2.- 

13 січня. — С. 6-7. 
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