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1.           Братство айтішників : студенти кафедри комп'ютерних наук 

секції інформаційних технологій проектування Сумського державного 

університету як ментори долучилися до конкурсу для школярів "Стань ІТ-

шником" // Сучасна освіта України. — 2020. — № 43. − 2 листопада. — 

С. 3. 

2.            В СумГУ проводят конкурс для школьников-айтишников : 

студенты кафедры компьютерных наук секции информационных 

технологий проектирования СумГУ в качестве менторов присоединились 

к стартовавшему конкурсу для школьников "Стань ІТ-шником" // Ваш 

шанс. — 2020. — № 44. − 4-11 ноября. — С. 15А. 

3.           Енергозбереження у вишах : відбулася спільна нарада групи 

управління і підтримки проекту з енергомодернізації українських 

університетів. До першої фази реалізації проекту увійшов Сумський 

державний університет // Сучасна освіта України. — 2020. — № 42. – 

26 жовтня. — С. 5. 

4.           Лучшие в баскетболе : баскетбольная команда SumDU завоевала 

золото Кубка Украины по баскетболу 3х3 среди молодежных команд (U-

23) // Ваш шанс. — 2020. — № 46. − 18 ноября-25 ноября. — С. 14А. 
5.            Наш студент – второй на континенте : студент Мединститута 

СумГУ Евгений Балевский получил серебряную награду на чемпионате 

Европы среди юниоров (U-21) по дзюдо в весовой категории 100+ // Ваш 

шанс. — 2020. — № 45. − 11-18 ноября. — С. 14А. 

6.           Самые скоростные суда : в г. Днепр прошли соревнования Кубка 

Украины по судомодельному спорту "Екомайстер", на котором победу 

одержала команда юниоров Сумской области. В ее составе − студент 

СумДУ Дмитрий Борщ // Ваш шанс. — 2020. — № 43. – 28 октября-4 

ноября. — С. 15А.  
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7.           Світове "золото" : на чемпіонаті світу із самбо "золото" серед 

дівчат у ваговій категорії до 40 кг виборола Ярина Федорченко, студентка 

першого курсу факультету технічних систем і енергоефективних 

технологій Сумського державного університету // Сучасна освіта 

України. — 2020. — № 45. − 16 листопада. — С. 3.  

8.            Співпраця зі США : з ініціативи кафедри управління Сумського 

державного університету було підписано меморандум про порозуміння 

між СумДУ та Вашингтонським державним університетом (коротко) 

// Сучасна освіта України. — 2020. — № 42. − 26 жовтня. — С. 3. 
9.           Студенты СумГУ теперь учатся вместе с вашингтонскими : в 

октябре был подписан Меморандум о взаимопонимании между Сумским 

госуниверситетом и Вашингтонским госуниверситетом (г. Пулман, США) 

// Ваш шанс. — 2020. — № 43. − 28 октября-4 ноября. — С. 15А. 
10.           СумГУ енергомодернизируют : состоялось совещание группы 

управления и поддержки проекта энергомодернизации украинских 

университетов. Среди университетов первой фазы реконструкции − 

Сумский госуниверситет // Ваш шанс. — 2020. — № 43. − 28 октября-4 

ноября. — С. 13А. 
11.           СумГУ против Кривбасса : БК "СумГУ" провели очередные 

матчи чемпионата Украины по баскетболу. Завоевали две победы в шести 

матчах и шестое место в турнирной таблице // Ваш шанс. — 2020. — 

№ 46. − 18 ноября-25 ноября. — С. 14А. 

12.           Сумская студентка стала чемпионом мира : студентка первого 

курса СумГУ Ярина Федорченко завоевала звание чемпионки мира по 

самбо среди кадетов // Ваш шанс. — 2020. — № 45. − 11-18 ноября. — 

С. 14А. 
13.           Українсько-шведський центр : у Сумському державному 

університеті запрацював українсько-шведський дослідницький центр, 

мета якого − ефективне проведення спільних медико-біологічних наукових 

досліджень // Сучасна освіта України. — 2020. — № 44. − 9 листопада. — 

С. 3. 
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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

