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1.           В Сумах работает консультационный центр по вопросам 

вступления в вузы [СумГУ] // Ваш шанс. — 2020. — № 28. − 15-22 

июля. — С. 13А. 

2.           Какой вуз получил больше всех губернаторских стипендий : из 

40 именных стипендий 18 будут вручены студентам вузов (СумГУ - 7, 

СНАУ - 4, СГПУ им. Макаренко - 4, Глуховский национальный 

педуниверситет им. Довженко - 3) // Ваш шанс. — 2020. — № 38. − 23-30 

сентября. — С. 13А. 

3.           Лучшие шахматные ветераны : Федерация шахмат Сумской 

области в клубе "Интеллект" СумГУ провела чемпионат области среди 

ветеранов в двух возрастных категориях // Ваш шанс. — 2020. — № 34.− 

26 августа-2 сентября. — С. 13А. 
4.           На базе Машиностроительного колледжа СумГУ открыли 

учебно-производственный центр дуального образования (кратко)  

// Панорама. — 2020. — № 40. − 30 вересня-7 жовтня. — С. А2. 

5.            Співпраця з кіберполіцією : Сумський державний університет і 

Департамент кіберполіції Національної поліції України підписали 

меморандум про співпрацю та партнерство // Сучасна освіта України. — 

2020. — № 33-34. − 31 серпня. — С. 2. 
6.           Сумские ученые получат деньги на исследования : научный совет 

Национального фонда исследований Украины утвердил рейтинговые 

списки проектов-участников конкурсов "Наука для безопасности человека 

и общества" и "Поддержка исследований ведущих и молодых ученых". В 

СумГУ – 10 проектов-победителей (кратко) // Ваш шанс. — 2020. — № 37. 

− 16-23 сентября. — С. 9А. 

7.           Сумской театр отметили в Очакове : открытый молодежный театр 

"Кураж" СумГУ на 25-м юбилейном Всеукраинском фестивале 

театрального искусства "От Гипаниса до Борисфена" получил 1-е место в 

категории "Молодежный театр" (кратко) // Ваш шанс. — 2020. — № 37. − 

16-23 сентября. — С. 19А. 
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8.           У экстралиговцев - кадровые обновления : Футзальная команда 

"Food Centre-СумГУ", которая выступает в высшем украинском 

дивизионе, начала подготовку к следующему сезону Экстралиги в изрядно 

обновленном составе // Ваш шанс. — 2020. — № 28. − 15-22 июля. — 

С. 14А. 

9.           Унікальний прилад : науковці Сумського державного 

університету розробили унікальний медичний прилад для проведення 

гістологічних та цитологічних досліджень // Сучасна освіта України. — 

2020. — № 27. − 13 липня. — С. 12. 
10.           Ученые СумГУ разработали уникальный медицинский прибор: 

совместная разработка ученых научно-учебного центра комплексного 

инжиниринга SSUChem Tech факультета ТеСЕТ и кафедры 

паталогической анатомии мединститута // Ваш шанс. — 2020. — № 27. − 

8-15 июля. — С. 13А. 
11.           Філяніна Н. Вихід підручника з української мови як іноземної − 

знакова подія сучасної української лінгводидактики. Серед авторів  − 

науковці Сумського державного університету Л. В. Біденко та 

Ю. О. Кліпатська / Н. Філяніна // Вища школа. — 2020. — № 5. — С. 90-

94. 
12.           Харламов П. Зарплатний рейтинг вишів 2020: за версією журналу 

"Гроші" : як змінилося ставлення роботодавців до вишів протягом 2019 

року / П. Харламов; пер. з рос. Ю. Слуцька // Вища школа. — 2020. — № 

3. — С. 7-22. 
13.           Хочу бути блогером : у Сумському державному університеті 

відбувся тренінг "Блогінг-канал адвокації" для молодих лідерів у рамках 

проекту "Разом – ми сила, або хочу бути блогером" // Сучасна освіта 

України. — 2020. — № 32. − 17 серпня. — С. 3. 

14.           Центр сучасної освіти : у Машинобудівному фаховому коледжі 

Сумського державного університету презентували унікальний навчально-

виробничий центр дуальної освіти // Сучасна освіта України. — 2020. — 

№ 39. − 5 жовтня. — С. 3. 
15.           Штеба М. Сумські випускники матимуть значну перевагу! : 

народні депутати України Тетяна Рябуха та Ольга Коваль проінспектували 

пілотні проєкти в системі дуальної освіти. Сумські навчальні заклади 

діляться досвідом впровадження дуальної освіти, зокрема 

Машинобудівний коледж СумДУ / М. Штеба // Ваш шанс. — 2020. — 

№ 39. − 30 сентября-7 октября. — С. 8А. 
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Місця збереження документів: 

НавчЗ – Навчальний зал 

НауЗ – Науковий зал 

ДБВі 

Схов – Книгосховище 

Мед.Інст. – Мед. інс-т 

Мед.Інст.З – Читальний зал 

Філія бібліотеки (вул. Покровська, 9/1) – Абонемент 

Філія бібліотеки (вул. Покровська, 9/1) – Читальний зал 

 

НАШІ КОНТАКТИ: 
+38 (0542) 33-10-39 

info@library.sumdu.edu.ua 

www.library.sumdu.edu.ua 

 

tel:+380542331039
http://new.library.sumdu.edu.ua/
https://www.facebook.com/library.sumdu/
https://www.instagram.com/p/B80qKXOBjT7/
https://library.sumdu.edu.ua/uk/
https://t.me/s/librarysumdu?before=52
https://www.youtube.com/channel/UC7gu5lOf_OCTWeXjfVddAAQ

