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 Політика в галузі освіти 
 

1.           Україна. Кабінет Міністрів 

         Про призначення стипендій Кабінету Міністрів України за видатні 

заслуги у сфері вищої освіти : розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 29 вересня 2021 р. № 1174-р / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний 

вісник України. — 2021. — № 80. — С. 373-381. 
         Серед отримувачів — професор Сумського державного університету 

А. В. Васильєв. 

Інформаційний 

список 
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2.           Україна. Кабінет Міністрів 

         Про присудження Премії Кабінету Міністрів України за 

розроблення і впровадження інноваційних технологій : розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 16 червня 2021 р. № 657-р / Україна. 

Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. — 2021. — № 50. — 

С. 154-156. 
         За роботу "Розробка і впровадження відповідальних вузлів роторних 

машин, що забезпечують екологічну безпеку шкідливих виробництв" присуджена 

премія Гудкову С.М., Загорульку А.В., Марцинковському В.А. (посмертно), 

Савченку Є.М. 

3.           Україна. Кабінет Міністрів 

         Про утворення державної установи "Державний центр 

олімпійської підготовки із волейболу пляжного" та внесення змін до 

деяких постанов Кабінету Міністрів України : постанова Кабінету 

Міністрів України від 17 березня 2021 р. № 217 / Україна. Кабінет 

Міністрів // Офіційний вісник України. — 2021. — № 25. — С. 82. 

  

СумДУ сьогодні 
 

4.           Американський вчений став почесним доктором Сумського 

державного університету / Телекомпанія СТС // YouTube. — 2021. — 

28 травня. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8237201  

5.           Важливі не тільки знання : рада із забезпечення якості вищої 

освіти Сумського державного університету розглянула принципи надання 

психологічної підтримки здобувачам вищої освіти // Освіта України. — 

2021. — № 47. — 6 грудня. — С. 5. 

6.           Вертіль О. Сумський виш підтвердив високе реноме закладу 

високого рівня науково-технічної діяльності / О. Вертіль // Урядовий 

кур'єр. — 2021. — 19 квітня. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8226297  

7.           Відомий професор із США став почесним доктором сумського 

вишу : Сумський державний університет приймав у своїх стінах видатного 

науковця у галузі матеріалознавства та нанотехнологій, доктора технічних 

наук, професора, директора Інституту наноматеріалів Університету 

Дрекселя (м. Філадельфія, США) Юрія Гогоці // Сумські Дебати. — 

2021. — 30 травня. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8237287  

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8237201
https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8226297
https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8237287
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8.           Відомий професор із США став почесним доктором сумського 

вишу : Сумський державний університет приймав у своїх стінах видатного 

науковця у галузі матеріалознавства та нанотехнологій, доктора технічних 

наук, професора, директора Інституту наноматеріалів Університету 

Дрекселя (м. Філадельфія, США) Юрія Гогоці // SumyToday. — 2021. — 

30 травня. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8237293  

9.           Досягнення Сумського державного університету у 2021 році / 

Телеканал ATV // YouTube. — 2021. — 23 грудня. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8247345  

10.           Енергоефективне оновлення : відбулося підписання контрактів у 

межах реалізації проекту "Вища освіта в Україні" щодо комплексного 

енергоефективного оновлення будівель 6 українських університетів за 

підтримки Європейського інвестиційного банку. Контракт підписав і 

Сумський державний університет // Освіта України. — 2021. — № 30-31. 

— 9 серпня. — С. 5. 
11.           Міжнародні відносини та глобальне лідерство : у рамках проєкту 

під такою назвою, спрямованого на віртуальне навчання та кооперацію 

між СумДУ й Вашингтонським державним університетом, розпочався 

набір слухачів / ТРК ВІДІКОН // YouTube. — 2021. — 8 лютого. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8221796  

12.           На Сумщині з робочою поїздкою перебуває заступник Міністра 

освіти і науки України з питань європейської інтеграції : у рамках робочої 

поїздки заступник Міністра Олексій Шкуратов відвідав Сумський 

державний університет // Сумська обласна державна адміністрація. — 

2021. — 23 грудня. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8247301  

13.           Почетные граждане: ожидается прибавление : Сумской горсовет 

рассмотрит вопрос о присвоении высокого звания сразу четырем 

сумчанам: известным врачам Александру Емцу и Зиновию Красовицкому, 

бывшему руководителю ПАО «Сумыхимпром» Евгению Лапину, 

бывшему ректору СумГУ Анатолию Васильеву // Ваш шанс. — 2021. — 

№ 4. — 27 января. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.7582156 

14.           Проєкт СумДУ здобув призове місце у всеукраїнському конкурсі 

// GOROD.sumy.ua. — 2021. — 20 грудня. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8247207  

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8237293
https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8247345
https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8221796
https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8247301
https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.7582156
https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8247207
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15.           Системна та злагоджена робота – запорука успіху! : Міністерство 

освіти і науки України оприлюднило результати проведення державної 

атестації закладів вищої освіти в частині впровадження ними наукової 

діяльності. Сумський державний університет увійшов до найвищої 

кваліфікаційної групи та став лідером серед національних вишів / ТРК 

ВІДІКОН // YouTube. — 2021. — 2 квітня. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8226289  

16.           Системний успіх: СумДУ демонструє найкращі показники 

атестації наукових напрямів діяльності серед українських університетів // 

The Sumy Post. — 2021. — 29 березня. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8226268  

17.           Системний успіх: СумДУ демонструє найкращі показники 

атестації наукових напрямів діяльності серед українських університетів // 

Sumy Life. — 2021. — 29 березня. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8226270  

18.           Співпраця університетів : Сумський державний університет 

приймав делегацію науково-дослідної частини Київського національного 

університету Ім. Т. Шевченка // Освіта України. — 2021. — № 24-25. — 

28 червня. — С. 5. 

19.           СумГУ решил объединять колледжи и институты в районах // Ваш 

шанс. — 2021. — 16 ноября. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8245607  

20.           СумДУ був учасником найбільшої виставки вищої освіти 

Танзанії : Сумський державний університет був представлений на 

найбільшій виставці вищої освіти, науки та технологій Танзанії, що 

щорічно організовується Університетською комісією Міністерства освіти, 

науки та технологій цієї країни // Сумські Дебати. — 2021. — 9 серпня. — 

URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8239852  

21.           СумДУ відвідав професор Вашингтонського державного 

університету : візит до Сумського державного університету професора 

Діпри Джха, заступника директора Карсонського коледжу бізнесу 

Вашингтонського державного університету //  GOROD.sumy.ua. — 

2021. — 8 грудня. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8246964  

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8226289
https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8226268
https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8226270
https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8245607
https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8239852
https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8246964
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22.           СумДУ відвідав професор Вашингтонського державного 

університету : візит до Сумського державного університету професора 

Діпри Джха, заступника директора Карсонського коледжу бізнесу 

Вашингтонського державного університету // Сумські Дебати. — 2021. — 

8 грудня. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8247156  

23.           СумДУ відвідав професор Вашингтонського державного 

університету : візит до Сумського державного університету професора 

Діпри Джха, заступника директора Карсонського коледжу бізнесу 

Вашингтонського державного університету // SumyToday. — 2021. — 

8 грудня. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8247158  

24.           СумДУ і EPAM Україна розпочинають спільну роботу у сфері ІТ-

технологій : у рамках візиту до Сумського державного університету 

представників ЕРАМ Україна — одного з лідерів світового ринку 

виробників програмного забезпечення — відбулося підписання договору 

про співпрацю // Сумські Дебати. — 2021. — 10 серпня. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8239899  

25.           СумДУ підписав Меморандум про співпрацю з Секретаріатом 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини // Сумські 

Дебати. — 2021. — 26 липня. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8239798  

26.           СумДУ підписав Меморандум про співпрацю з Секретаріатом 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини // SumyToday. — 

2021. — 26 липня. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8239800  

27.           СумДУ розширює співпрацю з Турецькою Республікою : у рамках 

робочого візиту Сумський державний університет відвідав Надзвичайний 

і Повноважний Посол Турецької Республіки в Україні Ягмур Ахмет 

Гюльдере разом із радником з питань освіти Умітом Єлдизом та другим 

Секретарем Посольства Айше Айдоглу // SumyToday. — 2021. — 

1 червня. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8237354  

28.           СумДУ увійшов до складу Китайсько-Українського 

Університетського Альянсу : відбулося підписання угоди про міжнародне 

співробітництво СумДУ з Аерокосмічним університетом м. Шеньян // 

SumyToday. — 2021. — 24 червня. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8238179  

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8247156
https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8247158
https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8239899
https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8239798
https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8239800
https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8237354
https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8238179
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29.           СумДУ увійшов до складу Китайсько-Українського 

Університетського Альянсу : відбулося підписання угоди про міжнародне 

співробітництво СумДУ з Аерокосмічним університетом м. Шеньян // 

Sumy Life. — 2021. — 24 червня. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8238237  

30.           Сумской ученый стал председателем общественного совета при 

Сумской ОГА : председателя правления общественной организации "Фонд 

региональных исследований" Олега Тулякова выбрали председателем 

общественного совета при Сумской облгосадминистрации // Всі Суми. — 

2021. — 24 июня. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8238434  

31.           Сумський виш розвиває співпрацю з “Енергоатомом” : Сумський 

державний університет відвідала група аудиторів у складі фахівців ВП 

«Атомпроектінжиніринг» державного підприємства «Національна атомна 

енергогенеруюча компанія «Енергоатом» // Сумські Дебати. — 2021. — 

1 липня. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8238841  

32.           Сумський виш розвиває співпрацю з “Енергоатомом” : Сумський 

державний університет відвідала група аудиторів у складі фахівців ВП 

«Атомпроектінжиніринг» державного підприємства «Національна атомна 

енергогенеруюча компанія «Енергоатом» // SumyToday. — 2021. — 

1 липня. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8238843  

33.           Сумський державний університет відвідав професор 

Вашингтонського державного університету : візит до Сумського 

державного університету професора Діпри Джха, заступника директора 

Карсонського коледжу бізнесу Вашингтонського державного 

університету // The Sumy Post. — 2021. — 10 грудня. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8247165  

34.           Сумський державний університет розпочав співпрацю з однією з 

найбільших IT-компаній України : Сумський державний університет 

(СумДУ) підписав договір про співпрацю з GlobalLogic — міжнародною 

IT-компанією, що входить до групи Hitachi // EBA: European Business 

Association. — 2021. — 30 вересня. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8243299  

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8238237
https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8238434
https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8238841
https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8238843
https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8247165
https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8243299
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35.           Сумський Державний університет розширює горизонти 

співпраці! : ректор провідного вишу Василь Карпуша вручив диплом 

«Почесного доктора» відомому українсько-американському науковцю, 

заслуженому професору університету Дрекселя у США Юрію Гогоці / ТРК 

ВІДІКОН // YouTube. — 2021. — 31 травня. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8237104  

36.           Сумський державний університет успішно долає виклики 

пандемії та закріплює свої позиції серед провідних ЗВО України / 

А. Васильєв, М. Осюхіна, М. Садівнича, А. Чорноус // Світогляд. — 

2021. — № 2. — С. 5-11. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.7794650  

37.           У Сумському державному університеті радіодиктант писали три 

десятки людей // Суспільне Новини. — 2021. — 9 листопада. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8244080  

38.           Флагман освіти Сумщини з новим керманичем! : 4 лютого 

поточного року Василь Карпуша приступив до виконання своїх обов’язків 

ректора. Про стратегічний план розвитку Сумського державного 

університету на найближчі п’ять років посадовець ексклюзивно розповів 

глядачам телеканалу Відікон / ТРК ВІДІКОН // YouTube. — 2021. — 

11 лютого. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8222075  

39.           Xepcoнcький дepжунiвepcитeт пepeймaє дocвiд пpoвiдниx 

укpaїнcькиx унiвepcитeтiв : дeлeгaцiя Xepcoнcькoгo дepжaвнoгo 

унiвepcитeту пepeбувaлa з oфiцiйним вiзитoм у Cумcькoму дepжaвнoму 

унiвepcитeтi // Херсонці : інформаційне агентство. — 2021. — 

23 грудня. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8247325 

40.           Ще дві освітньо-наукові програми СумДУ визнані зразковими : на 

засіданні Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 

одразу дві освітньо-наукові програми підготовки докторів філософії за 

спеціальністю 061 «Журналістика» та 222 «Медицина» визнані 

зразковими // Сумські Дебати. — 2021. — 28 липня. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8239825  

41.           VLADАNET. СумГУ признан лидером государственной 

аттестации / VLADАNET // Сумской новостной портал. — 2021. — 

22 апреля. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8226302 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8237104
https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.7794650
https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8244080
https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8222075
https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8247325
https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8239825
https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8226302
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 Рейтинги 
 

42.           Биваліна Л. Результати СумДУ у світовому рейтингу — 

випадковість чи закономірність? / Л. Биваліна // Данкор онлайн. — 

2021. — 29 вересня. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8242788  

43.           Боць Т. Єгор Стадний: “Сумський університет працює над 

рейтингами вже мабуть десяток років на відміну від більшості українських 

вишів” / Т. Боць // Український тиждень. — 2021. — 3 вересня. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8240716  

44.           Гненний К. 100 найкращих факультетів. Економіка : незважаючи 

на десятки тисяч випускників економічних факультетів щороку, 

конкуренція за найкращих тільки зростає / К. Гненний // Forbes. — 2021. — 

№ 4. — С. 131. 

45.            Десять украинских вузов попали в список лучших учебных 

заведений мир // Realist.online. — 2021. — 2 сентября. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8240647  

46.            Десять українських університетів потрапили до рейтингу 

кращих у світі // UAINFO. — 2021. — 2 вересня. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8240480  

47.           Десять українських університетів потрапили до рейтингу кращих 

у світі // Діло. — 2021. — 5 вересня. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8241269 
          Десять закладів вищої освіти України потрапили до щорічного рейтингу 

кращих університетів світу, який опублікував журнал Times Higher Education. 

Очолює цей список Сумський державний університет 

48.           Дутік К. Рейтинг кращих вишів 2022 року: які українські 

університети туди потрапили / К. Дутік // Парламент.UA. — 2021. — 

18 грудня. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8247227  

49.           І медичні школи задніх на пасуть : за показником "Інноваційні 

форми оцінювання" в медицині до топ-25 U-Multirank увійшли три 

українські ЗВО, серед яких — Сумський державний університет // Освіта 

України. — 2021. — № 38. — 4 жовтня. — С. 4. 

50.           Кирпич Л. Огляд глобальних рейтингів вищих навчальних 

закладів / Л. Кирпич, Ю. Слуцька // Вища школа. — 2021. — № 1. — С. 7-

23. 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8242788
https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8240716
https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8240647
https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8240480
https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8241269
https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8247227
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51.           Лущик М. Сумской вуз – среди наиболее цитируемых 

университетов Украины : СумГУ занял четвертое место среди наиболее 

цитируемых университетов Украины, сохранив позицию за последние 

полгода и уступив лишь КПИ им. Игоря Сикорского, КНУ имени Тараса 

Шевченко и НТУ В«ХПИВ» / М. Лущик // The Sumy Times. — 2022. — 

31 января. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8223766 

52.           Найкращі у світі: 10 українських вишів потрапили до рейтингу : 

до рейтингу найкращих університетів світу від журналу Times Higher 

Education потрапили 10 українських закладів вищої освіти. Сумський 

державний університет займає першу позицію // Рубрика. — 2021. — 

7 вересня. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8241289  

53.           Наші позиції : Сумський державний університет — перший серед 

десяти закладів вищої освіти України, що потрапили до щорічного 

рейтингу найкращих університетів світу // Освіта України. — 2021. — 

№ 35. — 13 вересня. — С. 4. 

54.           Олійник В. Це не турнір, де виграш залежить від обставин : 

Сумський державний університет — у найвищому рядку серед 

українських ЗВО, включених до щорічного рейтингу найкращих 

університетів світу Times Higher Educaation / В. Олійник // Освіта 

України. — 2021. — № 38. — 4 жовтня. — С. 5. 

55.           Оприлюднено рейтинг найкращих університетів світу : за 

результатами QS World University Rankings СумДУ займає п'яту позицію 

серед українських ЗВО, які потратили до цього рейтингу // Вища школа. — 

2021. — № 7-8. — С. 3. 

56.           Полуніна Д. Топ-10 кращих вишів України. Куди вступати у 2021 

році? : рейтинг базується на QS World University Rankings-2021 та даних 

найбільшої наукометричної системи Scopus. СумДУ займає п'яте місце 

/ Д. Полуніна // The Page. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.7675669  
57.           Пресконференція за результатами оновленого рейтингу Times 

Higher Education. «Академ TV» // YouTube. — 2021. — 14 вересня. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8241358  

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8223766
https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8241289
https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.7675669
https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8241358
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58.           Рейтинг університетів за показниками Scopus 2021 року : 

Освіта.ua оприлюднений щорічний рейтинг українських закладів вищої 

освіти за показниками даних наукометричної бази Scopus. Сумський 

державний університет цього року отримав восьму сходинку рейтингу // 

Освіта.ua. — 2021. — 26 квітня. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8247400  

59.           Ректор Херсонського держуніверситету назвав причину низьких 

місць українських ВНЗ у світових рейтингах // Рубрика. — 2021. — 

3 вересня. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8241247  

60.           Скакун С. Сумские вузы – в рейтинге наиболее «экологических» 

университетов : Сумской государственный университет улучшил свои 

прошлогодние позиции и занял второе место среди украинских вузов во 

всемирном экологическом рейтинге UI GreenMetric World University 

Rankings 2021 / С. Скакун // Данкор онлайн. — 2021. — 15 декабря. — 

URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8247197  

61.           СумДУ зміцнив позиції у рейтингу кращих університетів світу : 

СумДУ зміцнив позиції у рейтингу кращих університетів світу. 

Міжнародне агентство у галузі вищої освіти Times Higher Education 

оновило рейтинг. У списку найкращих і Сумський державний 

університет / Телекомпанія СТС // YouTube. — 2021. — 10 вересня. — 

URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8241306  

62.           СумДУ очолив десятку українських вишів у щорічному рейтингу 

найкращих університетів світу : десять закладів вищої освіти України 

потрапили до щорічного рейтингу найкращих університетів світу, який 

опублікував журнал Times Higher Education // Everyday.Sumy. — 2021. — 

7 вересня. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8241278  

63.           СумДУ підтверджує позиції у рейтингу QS EECA : вже восьмий 

рік поспіль Сумський державний університет посідає високі позиції у 

регіональному рейтингу від QS серед університетів з країн Європи, що 

розвиваються, та Центральної Азії - QS EECA // GOROD.sumy.ua. — 

2021. — 16 грудня. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8247281  

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8247400
https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8241247
https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8247197
https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8241306
https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8241278
https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8247281
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64.           СумДУ підтвердив лідерські позиції серед українських ЗВО в 

оновленому світовому рейтингу Times Higher Education // The Sumy 

Post. — 2021. — 3 вересня. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8241262  

65.           СумДУ посів друге місце у світовому рейтингу : Сумський 

державний університет покращив свої минулорічні позиції та посів друге 

місце серед українських вишів у всесвітньому екологічному рейтингу UI 

GreenMetric World University Rankings 2021 // GOROD.sumy.ua. — 2021. — 

15 грудня. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8247203  

66.           СумДУ провів пресконференцію за результатами оновленого 

рейтингу Times Higher Education. «Відікон» / Сумський державний 

університет // YouTube. — 2021. — 10 вересня. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8241334  

67.           СумДУ увійшов до престижного рейтингу світових університетів 

: 10 українських вищих навчальних закладів включили до щорічного 

престижного рейтингу світових університетів, який складає журнал Times 

Higher Education // Сумські Дебати. — 2021. — 2 вересня. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8240679  

68.           Сумской вуз – в рейтинге молодых университетов мира // Ваш 

шанс. — 2021. — 25 июня. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8238606  

69.           Сумський виш – у рейтингу найбільш “екологічних” 

університетів : Сумський державний університет покращив свої 

минулорічні позиції та посів друге місце серед українських вишів у 

всесвітньому екологічному рейтингу UI GreenMetric World University 

Rankings 2021 // Сумські Дебати. — 2021. — 14 грудня. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8247177  

70.           Сумський виш – у рейтингу найкращих ВНЗ світу : серед 

українських вишів Сумський державний університет займає четверту 

позицію серед шести університетів, які вже декілька років поспіль 

незмінно входять до рейтингу QS World University Rankings // Сумські 

дебати. — 2021. — 10 червня. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8237467  

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8241262
https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8247203
https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8241334
https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8240679
https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8238606
https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8247177
https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8237467


12 

 

71.           Сумський виш підтвердив топ-позиції у рейтингу Webometrics : 

згідно з оновленими результатами рейтингу Webometrics Сумський 

державний університет зберіг позицію в трійці українських університетів 

разом із КНУ імені Тараса Шевченка та КПІ ім. Ігоря Сікорського // 

Сумські Дебати. — 2021. — 30 липня. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8239840  

72.           Сумський виш підтвердив топ-позиції у рейтингу Webometrics : 

згідно з оновленими результатами рейтингу Webometrics Сумський 

державний університет зберіг позицію в трійці українських університетів 

разом із КНУ імені Тараса Шевченка та КПІ ім. Ігоря Сікорського // 

SumyToday. — 2021. — 30 липня. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8239843  

73.           Яблонська Н. Сумський державний університет, де навчаються 

конотопці, в рейтингу найкращих вишів світу : серед українських вишів 

Сумський державний університет займає четверту позицію серед шести 

університетів, які вже декілька років поспіль незмінно входять до рейтингу 

QS World University Rankings / Н. Яблонська // Конотоп.City. — 2021. — 

9 червня. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8237381  

74.           ROMANK. Рейтинг найкращих світових університетів / 

ROMANK // BusinessUA. — 2021. — 4 вересня. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8241488  

75.           VLADАNET. СумГУ снова среди лучших ВУЗов мира : Сумской 

госуниверситет в очередной раз попал в рейтинг лучших высших учебных 

заведений мира, на этот раз по версии, cоставленной в НИИ “QS 

Quacquarelli Symonds” / VLADАNET // Сумской новостной портал. — 

2021. — 5 июля. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8239664  

  

Освіта 
 

76.           Взаємовигідне партнерство : Сумський державний університет і 

компанія ЕРАМ, Україна, підписали договір про співпрацю // Освіта 

України. — 2021. — № 32-33. — 23 серпня. — С. 3. 

77.           Освіта на карантині! / ТРК ВІДІКОН // YouTube. — 2021. — 

24 вересня. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8241711  

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8239840
https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8239843
https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8237381
https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8241488
https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8239664
https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8241711
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78.           Професор СумДУ провів навчальні тренінги в університеті 

Казахстану : завідувач кафедри наноелектроніки та модифікації поверхні 

факультету електроніки та інформаційних технологій Сумського 

державного університету, професор Олександр Погребняк прочитав цикл 

лекцій у Казахському національному університеті ім. Аль-Фарабі, 

м. Алмати, Казахстан // SumyToday. — 2021. — 8 грудня. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8247161  

79.           Скакун С. На Сумщине впервые в ВСУ началась подготовка 

исследователей качественного состояния боеприпасов и взрывчатых 

веществ : на учебной базе Шосткинского института Сумского 

государственного университета начато курсы подготовки офицеров 

Вооруженных Сил Украины относительно приобретения углубленных 

знаний и умений по специальности В«Боеприпасы, взрывные устройства, 

осветительные и сигнальные средстваВ» / С. Скакун // Данкор онлайн. — 

2021. — 24 сентября. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8241741  

80.           Скрипняк А. У Сумському університеті вперше підготували 

спеціалістів-парамедиків / А. Скрипняк, Ю. Ніколаєва // Суспільне 

Новини. — 2021. — 30 червня. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8238750  

81.           Студентки Сумського держаного університету отримали призові 

місця на конкурсах з української мови та літератури : студентки 

спеціальності «Журналістика» Сумського держаного університету Аріна 

Столбцова та Зореслава Шеденко стали переможницями обласних етапів 

мовних конкурсів // The Sumy Post. — 2021. — 28 грудня. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8247365  

82.           У Медичному інституті СумДУ відбулися державні екзамени для 

першого випуску парамедиків // Сумська обласна рада. — 2021. — 

22 червня. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8237933  

83.           У Сумах вперше підготували парамедиків : цьогоріч Сумський 

державний університет випустить восьмеро таких спеціалістів. Деякі з них 

зараз працюють за новою спеціальністю / Суспільне Суми // YouTube. — 

2021. — 30 червня. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8238792  

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8247161
https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8241741
https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8238750
https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8247365
https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8237933
https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8238792
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84.           У сумському виші розробили навчальну програму з економіки 

кібербезпеки для нігерійських студентів : студенти Університету Бінгхем 

(Нігерія) взяли участь у міжнародному онлайн-курсі «Економіка 

кібербезпеки», розробленому і проведеному викладачами Навчально-

наукового інституту бізнесу, економіки та менеджменту (БіЕМ) Сумського 

державного університету // Сумські Дебати. — 2021. — 8 липня. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8239693  

85.           У Сумському університеті вперше підготували спеціалістів-

парамедиків : Сумський державний університет 2021 року випустить 

восьмеро таких спеціалістів. Деякі з них зараз працюють за новою 

спеціальністю // The Sumy Post. — 2021. — 30 червня. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8238817  

86.           Artyukho A. Ye. An integrated method for evaluating the quality of 

education and university performance = Інтегральна методика оцінки якості 

освіти та діяльності університету / A. Ye. Artyukhov, T. A. Vasylieva, 

S. V. Lyeonov // Науковий Вісник Національного гірничого 

універсітету. — 2021. — № 3. — C. 148-154. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.7719218 

87.           Liashenko I. ESP Online Course as a Means of Enhancing Graduate 

Students Employability Opportunities – Case of Sumy State 

University / I. Liashenko, L. Hnapovska // Journal of Teaching English for 

Specific and Academic Purposes. — 2020. — Vol. 8, No 3. — P. 215-230. — 

URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.7574336 

  

Наука 
 

88.           Галата С. Анатолій Чорноус: "Нам є куди рости!" : інтерв'ю з 

проректором з наукової роботи СумДУ професором А. Чорноусом / 

С. Галата // Світ. — 2021. — № 15-16. — квітень. — С. 3. 

89.           Для професійного розвитку : у Сумському державному 

університеті розпочала роботу глобальна віртуальна програма 

професійного розвитку для науковців // Освіта України. — 2021. — № 9. 

— 8 березня. — С. 3. 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8239693
https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8238817
https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.7719218
https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.7574336
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90.           Історія тефлону або як випадковість стала знаменитістю : 6 квітня 

1938 року винайшли тефлон, який сьогодні використовується у багатьох 

сферах. Коментар асистента кафедри прикладного матеріалознавства 

СумДУ Павла Руденка / Суспільне Суми // YouTube. — 2021. — 

22 квітня. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8236972  

91.           Локомотив суспільного прогресу! : проректор з наукової роботи 

Сумського державного університету А. Чорноус про перспективні 

напрямки роботи / ТРК ВІДІКОН // YouTube. — 2021. — 10 листопада. — 

URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8245428  

92.           Найкращі у науковій діяльності : СумДУ склав атестацію за 

5 напрямами і підтвердив високий рівень наукової діяльності, увійшовши 

до кваліфікаційної групи А за чотирма напрямами // Освіта України. — 

2021. — № 13. — 5 квітня. — С. 3. 

93.           Оптимізації використання потужностей! / ТРК ВІДІКОН // 

YouTube. — 2021. — 22 липня. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8239792 
          Голова Сумської облдержадміністрації Дмитро Живицький провів на 

базі Сумського державного університету розширену робочу нараду з питань 

представлення науково-технічного потенціалу СумДУ, зокрема, у напрямі 

розробки комплексної системи енергетичного менеджменту підприємств, установ 

та організацій державної і комунальної власності. 

94.           Розробки для війська : Сумський державний університет 

відвідала робоча група у складі командирів артилерійських і ракетних 

бригад, начальників артилерії оперативних командувань на чолі з 

начальником Управління ракетних військ і артилерії Сухопутних військ 

Збройних сил України генерал-майором А. Маліновським // Освіта 

України. — 2021. — № 30-31.- 9 серпня. — С. 3. 

95.           Розробки для Китаю. Над чим працюють сумські науковці : 

досліджують під мікроскопом з чого складаються матеріали, їхні 

властивості та склад. А також розробляють програмне забезпечення для 

Китаю. Це частина того, чим займаються науковці Сумського державного 

університету / Суспільне Суми // YouTube. — 2021. — 10 листопада. — 

URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8245503  

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8236972
https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8245428
https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8239792
https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8245503
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96.           Співпраця з "Енергоатомом" : Сумський державний університет 

та ВП "Атомпроект-інжиніринг" ДП "НАЕК "Енергоатом" підтвердили 

своє співробітництво у проведенні науково-технічної експертизи 

документації та обстеження обладнання на науково-технічній і виробничій 

базі вишу // Освіта України. — 2021. — № 26-27. — 12 липня. — С. 3. 

97.           СумДУ успішно пройшов атестацію за 5 напрямами наукової 

діяльності : сучасний центр біомедичних досліджень Медінституту 

СумДУ — тут розробляють новітні матеріали для зубних імплантатів, 

альтернативу антибіотикам, вирощують клітини та вивчають 

мікроорганізми / Телекомпанія СТС // YouTube. — 2021. — 13 квітня. — 

URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8226273  

98.           Сумські науковці отримали гранти від уряду Чехії // Сумські 

Дебати. — 2021. — 22 листопада. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8245800  

  

Відзнаки 
 

99.           Науковцям СумДУ присуджено Премію Кабміну за розроблення 

і впровадження інноваційних технологій : Премію присуджено 

авторському колективу вчених Сумського державного університету та 

вченим Сумського національного  аграрного університету за роботу 

«Розробка і впровадження відповідальних вузлів роторних машин, що 

забезпечують екологічну безпеку шкідливих виробництв» 

// SumyToday. — 2021. — 18 червня. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8237695  

100.           Науковцям СумДУ та СНАУ присуджено Премію Кабміну за 

розроблення і впровадження інноваційних технологій : Премію 

присуджено авторському колективу вчених Сумського державного 

університету та вченим Сумського національного  аграрного університету 

за роботу «Розробка і впровадження відповідальних вузлів роторних 

машин, що забезпечують екологічну безпеку шкідливих виробництв» 

// Сумські дебати. — 2021. — 18 червня. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8237687  

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8226273
https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8245800
https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8237695
https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8237687
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101.           Призначено державні стипендії видатним діячам науки СумДУ : 

відповідно до Указу Президента України призначено державні стипендії 

37 видатним діячам науки. Серед них – 5 науковців Сумського державного 

університету // Сумські Дебати. — 2021. — 1 червня. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8237315 

102.           Професор з Сум отримав державну стипендію : Леоніду 

Мельнику призначено державну стипендію як видатному діячу науки // Всі 

Суми. — 2021. — 16 червня. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8237765  

103.           Ректор Сумського університету отримав державну відзнаку : 

ректора Сумського державного університету Василя Карпушу 

нагороджено Грамотою Верховної ради України за особливі заслуги перед 

українським народом // Всі Суми Панорама-медіа. — 2021. — 

22 листопада. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8245693  

104.            Сумским ученым вручили премии Кабмина : состоялась 

церемония награждения лауреатов премии Кабмина за разработку и 

внедрение инновационных технологий. В этом году среди 17 победителей 

— 3 представителя СумГУ // Ваш шанс. — 2021. — 25 октября. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8243623 

105.           Сумских ученых отметили на всеукраинском уровне : 

профессору, председателю ученого совета, почетному ректору СумГУ 

Анатолию Васильеву назначена пожизненная стипендия за выдающиеся 

заслуги в области высшего образования // Ваш шанс. — 2021. — 

1 октября. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8243318  

106.           Сумським видатним діячам науки СумДУ призначено державні 

стипендії : відповідно до Указу Президента України призначено державні 

стипендії 37 видатним діячам науки. Серед них – 5 науковців Сумського 

державного університету // SumyToday. — 2021. — 1 червня. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8237330 

107.           Сумським науковцям присуджено Премію Кабміну за 

розроблення і впровадження інноваційних технологій : Премію 

присуджено авторському колективу вчених Сумського державного 

університету та вченим Сумського національного  аграрного університету 

за роботу «Розробка і впровадження відповідальних вузлів роторних 

машин, що забезпечують екологічну безпеку шкідливих виробництв» 

// The Sumy Post. — 2021. — 19 червня. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8237779  

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8237315
https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8237765
https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8245693
https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8243623
https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8243318
https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8237330
https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8237779
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 Професійна орієнтація 
 

108.           В СумГУ теперь будут готовить учителей и киберспортсменов : в 

Сумском госуниверситете прошел онлайн день открытых дверей // Ваш 

шанс. — 2021. — 2021. — № 49. — 8 декабря. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8246939  
109.           Інженерний тиждень : департамент доуніверситетської освіти та 

профорієнтаційної роботи Сумського державного університету разом із 

Сумською обласною гімназією-інтернатом для талановитих і творчо 

обдарованих дітей провели захід у рамках Інженерного тижня // Освіта 

України. — 2021. — № 7. — 22 лютого. — С. 3. 

110.           СумДУ провів День відкритих дверей в онлайн-форматі : 

трансляція відбулася на офіційному You Tube-каналі університету // 

Сумські Дебати. — 2021. — 1 грудня. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8245940  
111.           Сумський виш навчатиме кіберспорту й туристичному бізнесу : у 

Сумському держуніверситеті пройшов онлайн-день відкритих дверей // 

Сумські Дебати. — 2021. — 3 грудня. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8246950  

112.           Сумський державний університет презентував нові освітні 

програми під час дня відкритих дверей : учасники Онлайн-дня відкритих 

дверей мали можливість ознайомитись зі спеціальностями інститутів і 

факультетів СумДУ // The Sumy Post. — 2021. — 1 грудня. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8245954  

  

Студентське життя 
 

113.           В Сумах прошел Всеукраинский дебатный турнир // Ваш шанс. — 

2021. — 24 сентября. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8241774  
114.           В Сумах прошли занятия в фотошколе : в Сумском 

госуниверситете состоялась студенческая фотошкола от медиа-агентства 

"Studio 16х9" медиа-центра СумГУ при поддержке органов студенческого 

самоуправления // Ваш шанс. — 2021. — 10 червня. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8237614  

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8246939
https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8245940
https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8246950
https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8245954
https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8241774
https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8237614
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115.           День старту до нових знань і омріяної професії! : у Сумському 

державному університеті яскраво і масштабно відбулася традиційна 

посвята першокурсників у студенти / ТРК ВІДІКОН // YouTube. — 

2021. — 1 вересня. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8240279  

116.           День студента: чи насправді цей період такий особливий? : яким 

запам’ятався цей період життя діляться студенти та викладачі СумДУ / 

Телекомпанія СТС // YouTube. — 2021. — 17 листопада. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8245677  

117.           Донька Олександра Педана побувала на вибуху на газовій 

станції : у рамках соціального проекту «УніверCheck» Педан разом із 

донькою Лерою потрапив до VR-лабораторії Сумського державного 

університету // Новий канал. — 2021. — 4 листопада. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8243666  

118.           Донька Олександра Педана побувала на вибуху на газовій 

станції : у рамках соціального проекту «УніверCheck» Педан разом із 

донькою Лерою потрапив до VR-лабораторії Сумського державного 

університету //  TV-ГІД. — 2021. — 6 листопада. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8243684  

119.           Доньку Олександра Педана заманюють подалі від Михайла 

Поплавського: "Можна і без факультету TikTok" : танцювальне відео за 

участю Олександра Педана і його доньки з'явилося у TikTok Сумського 

державного університету // Znaj.ua. — 2021. — 30 жовтня. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8243615  

120.           На Сумщині відбулися традиційні, але завжди хвилюючі заходи – 

посвята першокурсників у студенти : цьогорічному студентському 

поповненню своєї рідної alma mater – Сумського державного університету 

– Дмитро Живицький побажав високих звершень у навчанні та в житті // 

Сумська обласна державна адміністрація. — 2021. — 31 серпня. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8240033  

121.           На Сумщині у центрах вакцинації відкрито пункти команди 

підтримки Дії : серед волонтерів — студенти СумДУ // SumyToday. — 

2021. — 23 листопада. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8245846  

122.           Нардеп Михайло Ананченко ініціював проведення на базі СумДУ 

кількох масштабних молодіжних заходів // Сумські Дебати. — 2021. — 

9 листопада. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8244073  

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8240279
https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8245677
https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8243666
https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8243684
https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8243615
https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8240033
https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8245846
https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8244073
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123.           Посвята у студенти СумДУ / Телеканал ATV // YouTube. — 

2021. — 1 вересня. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8240337  

124.           Прогресивні, амбітні, енергійні! : 17 листопада, активна молодь 

відзначає Міжнародний День студента. Як готуються до свята у 

Сумському державному університеті / ТРК ВІДІКОН // YouTube. — 

2021. — 17 листопада. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8245624  

125.           Студенти СумДУ відзначились на всеукраїнських мистецьких 

конкурсах // SumyToday. — 2021. — 10 листопада. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8244086  

126.           СумДУ прийняв до своїх лав нове покоління студентів : у 

Сумському державному  університеті відбувся святковий ритуал посвяти 

першокурсників / Телекомпанія СТС // YouTube. — 2021. — 1 вересня. — 

URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8240074  

127.           У СумДУ відбулася посвята першокурсників у студенти // 

Everyday.Sumy. — 2021. — 1 вересня. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8240041  

128.           У СумДУ відбулася посвята першокурсників у студенти // 

Сумська обласна рада. — 2021. — 1 вересня. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8240035  

129.           У СумДУ пройшли зйомки освітнього проєкту : у Сумському 

державному університеті перебувала знімальна група освітнього тревел-

шоу «УніверCheck» на чолі з відомим українським телеведучим 

Олександром Педаном // The Sumy Post. — 2021. — 1 листопада. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8243653  

130.           У сумських центрах вакцинації відкрили пункти команди 

підтримки Дії : серед волонтерів — студенти СумДУ // Сумські Дебати. — 

2021. — 23 листопада. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8245914  

131.           У Сумському державному університеті відбулася посвята 

першокурсників у студенти // SumyToday. — 2021. — 1 вересня. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8240056  

  

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8240337
https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8245624
https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8244086
https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8240074
https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8240041
https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8240035
https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8243653
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 Здоров’я 
 

132.           Кампанія з вакцинації на Сумщині — Микола Чемич. Сьогодні. 

Головне : чому у людей викликає занепокоєння ефективність вакцин? На 

запитання відповідає лікар-інфекціоніст, науковець СумДУ Микола 

Чемич / Суспільне Суми // YouTube. — 2021. — 18 березня. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8226260  
133.           Реабілітація після COVID-19 — Микола Чемич. Сьогодні. 

Головне // Телекомпанія СТС. — 2021. — 15 квітня. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8226292  

134.           Сумской ученый рассказал, при каком количестве 

вакцинированных эпидситуация должна улучшиться // Ваш шанс. — 

2021. — 5 ноября. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8243787  

135.           Сумський науковець розповів, за якої кількості вакцинованих 

епідситуація має покращитись // Сумські Дебати. — 2021. — 

5 листопада. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8243718  

136.           Сумський науковець розповів, за якої кількості вакцинованих 

епідситуація має покращитись // 0542.ua - Сайт міста Суми. — 2021. — 

5 листопада. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8243734  

137.           Як у Сумах працюватиме дитячий табір “Універ” : у дитячому 

оздоровчому таборі «Універ» Сумського державного університету наразі 

йде активна підготовка до відкриття дитячого оздоровчого сезону // 

Сумські Дебати. — 2021. — 9 червня. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8237416  

  

Культура 

 
138.           Демидов И. Культурный центр в усадьбе Харитоненко : как он 

будет работать и кто его будет содержать в перспективе? / И. Демидов // 

Ваш шанс. — 2021. — № 12. — 24 марта. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.7619050  

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8226260
https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8226292
https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8243787
https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8243718
https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8243734
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139.           Димов Д. В Сумах представили уникальное издание : в конгресс-

холле Сумского государственного университета презентовали книгу 

«Имена Украины. 100 художников» / Д. Димов // Ваш шанс. — 2021. — 

№ 11. — 17 марта. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.7618979  

  

Спорт 
 

140.           В Сумах прошел Финал четырех : на паркете Дворца 

студенческого спорта СумГУ состоялись финальные встречи розыгрыша 

Кубка Украины по футзалу // Ваш шанс. — 2021. — № 14. — 7 апреля. — 

URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.7659495  

141.           Гопко В. Сумские студенты отличились на универсиаде : в 

Черновцах проходила XVI Летняя универсиады Украины по настольному 

теннису / В. Гопко // Неделя : Областная региональная газета. — 2021. — 

29 мая. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8237248  

142.           Димов Д. Волейбольный центр откроют в апреле? : Кабмин 

одобрил создание в Сумах специализированного центра олимпийской 

подготовки по пляжному волейболу на базе Сумского госуниверситета / 

Д. Димов // Ваш шанс. — 2021. — № 12. — 24 марта. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.7619087  

143.           Європейська «бронза» сумського студента  // SumyToday. — 

2021. — 10 вересня. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8241454  

144.           Наши — в Олимпийской сборной : стал известен состав сборной 

Украины по лыжным гонкам и биатлону на Олимпиаду в Пекине. В нее 

вошли студенты и выпускники СумГУ // Ваш шанс. — 2022. — № 4. — 

26 января. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8223628  

145.           Первые домашние медали — 2022 : сумской Дворец 

студенческого спорта принимал чемпионат Украины по легкой атлетике в 

помещении среди юниоров // Ваш шанс. — 2022. — № 4. — 26 января. — 

URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8223630  

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.7618979
https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.7659495
https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8237248
https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.7619087
https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8241454
https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8223628
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146.           Самые быстрые в Украине : в легкоатлетическом манеже 

Сумского госуниверситета прошел чемпионат Украины по легкой 

атлетике в помещении // Ваш шанс. — 2021. — № 7.- 17 февраля. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.7581910  

147.           Сильні й витривалі! : у Конгрес-центрі Сумського державного 

університету привітали переможців та призерів всеукраїнських 

студентських першостей / ТРК ВІДІКОН // YouTube. — 2021. — 

24 червня. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8238364  

148.           Скакун С. Сумские студенты отличились на универсиаде : в 

Черновцах проходила XVI Летняя универсиада Украины по настольному 

теннису / С. Скакун // Данкор онлайн. — 2021. — 28 мая. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8237157  

149.           Скакун С. Сумские студенты стали вторыми на Всеукраинской 

универсиаде : универсиадный пьедестал студентов-спортсменов СумГУ / 

С. Скакун // Данкор онлайн. — 2021. — 14 июля. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8239760  

150.           Студенти СумДУ – призери всеукраїнських спортивних змагань : 

у Конгрес центрі СумДУ нагородили студентів-призерів Універсіади 

України. Це комплексні змагання, в яких обирають найсильніші команди 

для участі у Всесвітніх чемпіонатах / Телекомпанія СТС // YouTube. — 

2021. — 23 червня. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8238015  

151.           Студенти сумського вишу вибороли медалі чемпіонату України : 

у Харкові завершився чемпіонату України U21 з дзюдо. У ваговій категорії 

до 70 кг студентка СумДУ Наталія Чистякова посіла перше місце 

// SumyToday. — 2021. — 2 липня. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8239628  

152.           СумДУ — університет спортивних можливостей : високі 

досягнення студентів на державному і міжнародному рівнях, розвиток 

масового спорту та потужна спортивна інфраструктура – СумДУ 

називають університетом спортивних можливостей / Телекомпанія СТС // 

YouTube. — 2021. — 9 грудня. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8247191  

153.           Сумская студентка выиграла «бронзу» чемпионата Европы среди 

молодежи // Данкор онлайн. — 2021. — 6 ноября. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8243839  

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.7581910
https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8238364
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https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8243839
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154.           Сумские студенты – лучшие в пляжном волейболе : в Скадовске 

Херсонской области прошли II Всеукраинские пляжные игры среди 

студентов. Мужская пара волейболистов-пляжников СумГУ в составе 

Никиты Ангелова и Евгения Евдокимова одержала победу // Ваш шанс. — 

2021. — 3 октября. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8243484  

155.           Сумские студенты с «серебром» Всеукраинских пляжных игр : 

28-29 сентября в г. Скадовск Херсонской области прошли 

II Всеукраинской пляжные игры среди студентов. Сборная СумГУ по 

пляжному гандболу завоевала серебрянные медали // Данкор онлайн. — 

2021. — 30 вересня. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8242816  

156.           Сумской студент выиграл «бронзу» чемпионата Европы : сразу 

три бронзовые награды завоевали украинцы в первый день чемпионата 

Европы среди юниоров, который проходит в Люксембурге. Среди них 

студент СумГУ Владислав Казимиров // Данкор онлайн. — 2021. — 

10 сентября. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8241417  

157.           Сумской университет – второй в рейтинге из 112 вузов : по 

результатам участия в XVI Летней универсиаде Украины Сумской 

госуниверситет занял второе место среди всех высших учебных заведений, 

уступив лишь Национальному университету физвоспитания и спорта 

(Киев) // Ваш шанс. — 2021. — 14 июля. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8239728  

158.           Сумська студентка виборола бронзу чемпіонату Європи серед 

молоді // The Sumy Post. — 2021. — 7 листопада. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8244056  

159.           Сумська студентка стала чемпіонкою світу : у грецьких 

Салоніках завершився чемпіонат світу серед молоді (18 і 20 років) з самбо. 

«Золото» здобула студентка СумДУ Наталія Чистякова // SumyToday. — 

2021. — 20 жовтня. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8243587  

160.           Сумський державний університет став другим на Універсіаді / 

Суспільне Суми // YouTube. — 2021. — 15 липня. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8239861  

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8243484
https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8242816
https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8241417
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https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8244056
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161.           Сумський студент виграв «бронзу» чемпіонату Європи : відразу 

три бронзові нагороди завоювали українці в перший день чемпіонату 

Європи серед юніорів, який проходить у Люксембурзі. Серед них студент 

СумДУ Владислав Казиміров // Сумські Дебати. — 2021. — 10 вересня. — 

URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8241434  

162.           Сумські студенти вибороли медалі чемпіонату України : у 

Харкові завершився чемпіонату України U21 з дзюдо. У ваговій категорії 

до 70 кг студентка СумДУ Наталія Чистякова посіла перше місце // 

Сумські Дебати. — 2021. — 2 липня. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8239633  

163.           Сумчане в большом биатлоне : выпускница СумГУ Юлия Джима 

достойно выступила на чемпионате мира — 2021 в смешанной эстафете 

// Ваш шанс. — 2021. — № 7. — 17 февраля. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.7581924  

164.           Сумчанка виграла медаль чемпіонату Європи з дзюдо // Сумські 

Дебати. — 2021. — 6 листопада. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8243815  

165.           У Сумах відбулись змагання з дзюдо / Суспільне Суми // 

YouTube. — 2021. — 26 квітня. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8237001  

166.           У Сумах відзначили кращих спортсменів та тренерів : у Конгрес-

центрі СумДУ відбулося нагородження спортсменів, тренерів та 

працівників галузі фізичної культури та спорту, які за результатами роботи 

Сумської обласної організації ФСТ «Спартак» показали високі результати 

та досягнення // Всі Суми Панорама-медіа. — 2022. — 19 січня. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8223745  

167.           У Сумах завершився турнір із кіберспорту / Суспільне Суми // 

YouTube. — 2021. — 17 травня. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8237062  

168.           У Сумах планують збудувати Центр пляжного футболу : 

Віцепрезидент Асоціації пляжного футболу України Владислав Ващук 

відвідав Центр пляжного волейболу на базі Сумського державного 

університету задля того, щоб розглянути можливість відкриття 

аналогічного центру для футболу / Телекомпанія СТС // YouTube. — 

2021. — 10 червня. — URL: 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8237647  
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