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1.           Україна. Кабінет Міністрів.  

    Про призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів 

України студентам закладів вищої освіти та аспірантам : 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 червня 2020 р. 

№ 692-р / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур'єр. — 2020. — 

№ 118. — 24 червня. — С. 11.  

До списку увійшла студентка СумДУ Салдатенко Анна Вікторівна. 

2.           Україна. Кабінет Міністрів.  

    Про призначення соціальних стипендій Верховної Ради України 

студентам закладів вищої освіти з числа дітей-сиріт та дітей з 

малозабезпечених сімей на 2020 рік : розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 17 червня 2020 р. № 695-р / Україна. Кабінет 

Міністрів // Урядовий кур'єр. — 2020. — № 118. — 24 червня. — 

С. 11.  

До списку увійшла студентка СумДУ Бабела Лариса Вікторівна. 

  

3.           Бондаренко С. Максим Булгаков: "Я — вільна людина, 

людина свободи" : інтерв'ю з випускником СумДУ, нині артистом 

балету Київського національного театру оперети Максимом 

Булгаковим / С. Бондаренко // Панорама. — 2020. — № 24. — 10-17 

червня. — С. А8- А9. 

4.           Ковалевський М. Психологічна підготовка до ЗНО : у 

Сумському державному університеті реалізували проект, котрий 

сприяє вирішенню цієї суспільної проблеми / М. Ковалевський // 

Сучасна освіта України. — 2020. — № 22. — 1 червня. — С. 16. 
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5.           Рейтинг університетів: український рахунок. 

Оприлюднено результати щорічного рейтингу найкращих закладів 

вищої освіти світу QS World University Rankings за 2020 рік. Уже 

сьомий рік поспіль до списку входить Сумський державний 

університет // Сучасна освіта України. — 2020. — № 24. — 

15 червня. — С. 4. 

6.           Серед найкращих репозитаріїв світу : опубліковано 

рейтинг відкритості репозитаріїв наукових робіт університетів та 

інших українських науково-освітніх установ і організацій 

(Transparent Ranking of Repositories) від Webometrics. СумДУ посів 

перше місце серед університетів України і 70-е — серед усіх 

репозитаріїв світу // Сучасна освіта України. — 2020. — № 22. — 

1 червня. — С. 3. 

7.           СумГУ попал в список лучших в мире вузов : об этом 

говорят данные одного из наиболее влиятельных глобальных 

рейтингов университетов QS World University Rankings // Ваш шанс. 

— 2020. — № 22.– 3-10 июня. — С. 9А. 

8.           Сумские теннисисты — с медалями ЧУ : Федерация 

настольного тенниса Украины приняла решение досрочно закончить 

Клубный чемпионат Украины сезона 2019-2020 гг. в связи с 

пандемией коронавируса. В итоге сумские мужские команды 

"Теннисная академия" и "СумГУ" завершили соревнования на 

третьем и пятом местах соответственно. Женская команда "Грация-

СумГУ" закончила сезон на 2- м месте // Ваш шанс. — 2020. — № 23. 

— 10-17 июня. — С. 13А. 

9.           Сумчанин стал лучшим ученым-экономистом Украины : 

профессор кафедры международных экономических отношений 

учебно-научного института бизнес-технологий "УАБД" Алексей 

Пластун возглавил рейтинг лучших ученых-экономистов Украины 

по рейтингу одного из крупнейших депозитариев мира по 

экономической тематике RePEc // Ваш шанс. — 2020. — № 22. — 3-

10 июня. — С. 15А. 
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