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1.           Україна. Кабінет Міністрів  
    Про внесення змін до Положення про Премію Кабінету Міністрів 

України за розроблення і впровадження інноваційних технологій : 

постанова Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2020 р. № 115 

/ Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. — 2020. — 

№ 18. — С. 71. 

До складу Комітету входить ректор Сумського державного університету 

Анатолій Васильєв. 

  

2.           В Сумах определили лучших поэтов и переводчиков : стали 

известны имена победителей ежегодного конкурса стихов и 

художественного перевода AlterEgo, который организовывает кафедра 

германской филологии СумГУ // Ваш шанс. — 2020. — № 12.- 25 марта-1 

апреля. — С. 15А. 
3.           Виш допоможе : Сумський державний університет у період 

карантину має можливість допомогти навчальним закладам в організації 

дистанційного навчання учнів // Сучасна освіта України. — 2020. — № 13-

14.- 6 квітня. — С. 3. 

4.           Галата С. Зустрінемось... у віртуальній реальності : викладачі 

СумДУ взяли участь у конкурсі проектів освітніх технологій Reimagine 

Education Awards, який називають "освітнім Оскаром", що проходив у 

Лондоні / С. Галата // Сучасна освіта України. — 2020. — № 8.- 24 

лютого. — С. 7. 
5.           Галата С. Коронавірус: протокол лікування від українських 

учених. Науковці кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією 

Сумського державного університету, яку очолює лікар-інфекціоніст, 

професор Микола Чемич, одними з перших склали локальний клінічний 

протокол лікування пацієнтів з COVID-19 / С. Галата // Сучасна освіта 

України. — 2020. — № 15.- 13 квітня. — С. 5. 
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6.           Ковальчик Р. Надежда остается : перед завершающим туром 

чемпионата Украины по футзалу "Food centre-СумГУ" занимает седьмое 

место, имея в своем активе 11 очков / Р. Ковальчик // Панорама. — 

2020. — № 10.- 4-11 марта. — С. А11. 
7.           Кращі з кращих : колектив вокальної студії СумДУ взяв участь у 

всеукраїнському фестивалі професійного музичного мистецтва "Чарівний 

камертон" і отримав диплом лауреата за І місце // Панорама. — 2020. — № 

10.- 4-11 марта. — С. А3. 
8.           Лучший вратарь  : в Крыжановске прошли игры Кубка Украины 

по футзалу среди женских команд вузов, в котором приняли участие и 

девушки из СумГУ. Ворота защищал лучший вратарь чемпионата - Алина 

Дверницкая // Ваш шанс. — 2020. — № 11.- 18-25 марта. — С. 14А. 
9.           Наши волейболисты отыграли в Одессе : после ряда матчей 

положение сумчан в турнирке не изменилось - "ШВСМ-СумГУ" с 12 

очками занимает 9-е место в Высшей лиге чемпионата Украины // Ваш 

шанс. — 2020. — № 9.- 4 марта. — С. 14А. 
10.           Одолели "соколов" : "FoodCentre-СумГУ" обыграл хмельницкого 

"Сокола" в матче 17-го тура чемпионата Украины по футзалу в Экстралиге 

// Ваш шанс. — 2020. — № 9.- 4 марта. — С. 14А. 
11.           Підручник, який говорить : у СумДУ створено спеціальний сайт 

ulab.sumdu.edu.ua, на якому розміщено ідеї та пропозиції, як 

урізноманітнити навчальний процес за допомогою VR/AR технологій, 

додатків, що працюють у 3D-режимі // Сучасна освіта України. — 2020. — 

№ 8.- 24 лютого. — С. 7. 
12.           С медалями чемпионата мира : биатлонистки не упустили 

единственный реальный шанс подняться на подиум. В составе женской 

команды - выпускница СумГУ Юлия Джима // Ваш шанс. — 2020. — № 8- 

26 февраля-4 марта. — С. 18А. 
13.           Спортивный подвиг сумских граций : команда "Грация -СумГУ" 

поборется за золотые медали в 4-м туре женской Суперлиги // Ваш 

шанс. — 2020. — № 10.- 11 березня. — С. 14А. 
14.           СумГУ поделился очками с ДЮИ : в Сумах, во Дворце 

студенческого спорта СумГУ, прошли игры очередного тура чемпионата 

Украины по гандболу среди женских команд Высшей лиги // Ваш шанс. — 

2020. — № 10.- 11 березня. — С. 14А. 
15.           Сумчане - с пляжными медалями : в центре пляжного волейбола 

СумГУ прошел второй тур чемпионата Украины по пляжному волейболу 

// Ваш шанс. — 2020. — № 11.- 18-25 марта. — С. 14А. 
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