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         В баскетбольной лиге определились лидеры: после двух туров в открытом первенстве Сум по баскетболу лидируют "9-й квартал" и "СумГУ" // Данкор. – 2010. – № 46.- 17 ноября. – С. А13.
	

          В Шостке откроют институт СумГУ: при содействии руководства ОГА началась достройка учебного корпуса Шосткинского института СумГУ (кратко) // Ваш шанс. – 2010. – № 42.- 20-27 октября. – С. 8А.
	

         Вертіль, О.   Навчання в online-режимі: у Сумському державному університеті стала до ладу online-студія, яка є першою серед вишів України / О.Вертіль // Урядовий кур'єр. – 2010. – № 193.- 16 жовтня. – С. 5.
	

         Володина, М.   Цель - заработать: после студенческих протестов КабМин отменил 6 из 89 платных услуг в вузах, которые ввел накануне / М.Володина // Панорама. – 2010. – № 43.- 20-27 октября. – С. А4.
	

         Впевнена перемога на старті: минулої неділі стартувала першість України з футзалу серед команд першої ліги // Сумщина.– 2010. – № 124-125.- 29 жовтня. – С. 4.
	

         Гарантії і стимули для молодих: найталановитішим та найактивнішим студентам Сумщини призначено стипендії голови облдержадміністрації // Суми і сумчани. – 2010. – № 44.- 29 жовтня. – С. 2.
	

         Депутати обласної ради: список депутатів обраних, в багатомандатному виборчому окрузі (за партійними списками) [Васильєв А.В., Хомутіннік С.П.] // Ярмарок. – 2010. – № 46.- 18 листопада. – С. 1,3.
	

         Депутати Сумської міської ради: список Сумської міської ради VI скликання [Теліженко О.М., Ілляшенко С.М.] // Ярмарок. – 2010. – № 46.- 18 листопада. – С. 3.
	

         Жуковська, Т.   Вчись! Працюй! Україну з нами будуй!: саме під таким гасло Кролевецький районний центр зайнятості провів ярмарок професій для учнівської молоді. Участь в ньому прийняв і Сумський державний університет / Т.Жуковська // Діалог. – 2010. – № 46.- 25 листопада. – С. 1,2.
	

         Зобова, Н.   "Зрозуміти діабет та взяти над ним контроль": щорічна науково-практична конференція, присвячена Всесвітньому дню діабету. Організували конференцію Сумська обласна громадська організація "Діабетичне товариство Сумщини", обласна клінічна лікарня, кафедра сімейної медицини СумДУ при підтримці обласного та міського управлінь охорони здоров'я / Н.Зобова //Суми і сумчани. – 2010. – № 46.- 10 листопада. – С. 10.
	

         Ісіпчук, Н.   "Слобожанська осінь" ще повернеться...: в СумДУ відбувся другий міжнародний фестиваль студентської самодіяльної творчості "Слобожанська осінь-2010" / Н.Ісіпчук //Сумщина. – 2010. – № 126.- 3 листопада. – С. 4.
	

         Ісіпчук, Н.   Подаруйте усмішку дітям!: волонтери СумДУ проводили біля магазину "Віват, канцелярія" благодійну акцію "Подаруй усмішку дітям" / Н.Ісіпчук // Сумщина. – 2010. – № 127-128.- 5 листопада. – С. 8.
	

         Ісіпчук, Н.   Студентами стають після "Інтегралу": у СумДУ відбувся конкурс-огляд художньої самодіяльності "Золотий інтеграл" / Н.Ісіпчук // Сумщина. – 2010. – № 133-134.- 19 листопада. – С. 8.
	

         Ісіпчук, Н.   СумДУ на студентах не заробляє: ректор Сумського державного університету Анатолій Васильєв провів прес-конференцію, у ході якої обговорювалося питання надання платних послуг / Н.Ісіпчук // Сумщина. – 2010. – № 121-122.- 22 жовтня. – С. 4.
	

         КВН жив и будет жить: в Сумах стартовал новый КВНовский сезон // Ваш шанс. – 2010. – № 42.- 20-27 октября. – С. 8А.
	

         Киба, В.   А была ли проблема?: 12 октября в Сумском государственном университете собрались представители всех сумских вузов и студенческого самоуправления по вопросу предоставления платных услуг / В.Киба // В двух словах. – 2010. – № 43.- 22 октября. – С. 12.
	

         Киба, В.   За знаниями класса "ЭлИТ" - только в СумГУ: красноречивое название факультета "ЭлИТ" - это не просто сокращение полного его наименования, это характеристика того уровня образования, которое здесь получают студенты университета / В.Киба // В двух словах. – 2010. – № 43.- 22 октября. – С. 13.
	

         Киба, В.   Правда длиною в фильм: с 15 по 21 ноября сумчане вновь получат возможность познакомиться с лучшими работами украинских и зарубежных кинодокументалистов в рамках Международного фестиваля документального кино о правах человека "Docudays.UA". В СумГУ фильмы будут показывать в литературной гостиной библиотеки университета / В.Киба // В двух словах. – 2010. – № 46.- 12 ноября. – С. 8.
	

         Котляр, А.   В поисках божественной гармонии: доклад Сергея Якушко, доцента СумГУ, на Первом Международном Конгрессе "Современные аспекты математики гармонии и ее применение в экономике, естествознании, технологии, социуме и образовании" без преувеличения вызвал фурор в научном мире /А.Котляр // В двух словах. – 2010. – № 47.- 19 ноября. – С. 9.
	

         Кравченко, А.   "СумДУ" їде до Запоріжжя, "Імпульс" - в Херсон: напередодні в столичному Домі футболу відбулося жеребкування 1/16 фіналу Кубка України з футзалу / А.Кравченко // Сумщина. – 2010. – № 130-131.- 12 листопада. – С. 8.
	

         Кравченко, А.   Студентські "Веселі старти" дали старт Дню студента: в стінах СумДУ пішли наперекір традиціям і почали святкування Дня студента раніше встановленої дати, і свято вдалося на славу / А.Кравченко // Сумщина. – 2010. – № 133-134.- 19 листопада. – С. 5.
	

         Кудлай, Е.   "СумГУ" выбывает из Кубка Украины: 20 ноября борьба за кубок Украины для футзального клуба "СумГУ" закончилась, едва начавшись / Е.Кудлай // Данкор. – 2010. – № 47.- 24 ноября. – С. А13.
	

         Кудлай, Е.   "СумГУ" и "Белополье" - первые: продолжается открытое первенство Сум по баскетболу / Е.Кудлай // Данкор. – 2010. – № 47.- 24 ноября. – С. А13.
	

         Кудлай, Е.   В СумГУ выступили дети-инвалиды: 19 ноября в СумГУ состоялся ХІХ областной фестиваль творчества детей-инвалидов "Поверь в себя" / Е.Кудлай // Данкор. – 2010. – № 47.- 24 ноября. – С. А7.
	

         Кудлай, Е.   Мотор! Дубль два: 1 декабря в Сумском государственном университете пройдет фестиваль любительского кино "Мотор!" / Е.Кудлай // Данкор. – 2010. – № 46.- 17 ноября. – С. А14.
	

         Кудлай, Е.   Победный старт: 24 октября в первом туре первенства Украины по мини-футболу студенты СумГУ обыграли в Херсоне местную команду - 6:3 / Е.Кудлай // Данкор. – 2010. – № 43.- 27 октября. – С. А17.
	

         Кудлай, Е.   Студенты отборолись: в спорткомплексе СГПУ им. А.С. Макаренко в рамках ХІІ областной универсиады среди вузов III-IV уровня аккредитации (СГПУ, СНАУ СумГУ) проходили соревнования по вольной борьбе / Е.Кудлай // Данкор. – 2010. – № 46.- 17 ноября. – С. А13.
	

         Кудлай, Е.   Сумские студенты - в лидерах: "СумГУ" продолжает победные выступления в первой лиге, выиграв 5:3 у харьковского "Локомотива-2" / Е.Кудлай // Данкор. – 2010. – № 44.- 3 ноября. – С. А12.
	

         Кудлай, Е.   Чемпионат области по каратэ: 21 ноября в спортзале СумГУ состоялся 9-й открытый чемпионат Сумщины по госоку рю каратэ / Е.Кудлай // Данкор. – 2010. – № 47.- 24 ноября. – С. А13.
	

         Лук'яненко, С.   Сміттєві пристрасті отруйних полігонів: 7-8 жовтня на базі СумДУ відбулася науково-практична конференція з питань екологічної безпеки об'єктів захоронення твердих побутових відходів / С.Лук'яненко, Е.Барановська // Суми і сумчани. – 2010. – № 42.- 15 жовтня. – С. 1-2. 
	

         Максимов, Л.   В сумских вузах платных отработок не будет: 12 октября по инициативе Анатолия Васильева в СумГУ состоялась встреча руководителей высших учебных заведений со студенческим активом / Л.Максимов // Ваш шанс. – 2010. – № 42.- 20-27 октября. – С. 8А.
	

         Массовость и конкуренция - залог новых побед мастеров каратэ: настоящим праздником спорта стал очередной, девятый по счету, открытый чемпионат Сумской области по Госоку Рю каратэ, который проходил в спортзале СумГУ // Ваш шанс. – 2010. – № 47.- 24 ноября-1 декабря. – С. 23А.
	

         Мирошниченко, В.   "История зарубежной журналистики": на кафедре журналистики СумГУ вышел учебник, уровень которого по достоинству оценили в столице / В.Мирошниченко //Ваш шанс. – 2010. – № 47.- 24 ноября-1 декабря. – С. 20А.
	

         Мирошниченко, В.   Научные достижения - визитка СумГУ: вуз победил во Всеукраинском конкурсе "Изобретение года" /В.Мирошниченко // Ваш шанс. – 2010. – № 47.- 24 ноября-1 декабря. – С. 20А.
	

         Мирошниченко, В.   Самый молодой доктор наук: Ольга Прокопенко (и. о. декана факультета экономики и менеджмента СумГУ) - дважды лауреат КабМина и обладатель президентского гранта / В.Мирошниченко // Ваш шанс. – 2010. – № 42.- 20-27 октября. – С. 16А.
	

         Молодежь предложила пути развития Сумщины: на прошлой неделе замглавы ОГА Сергей Грицай наградил победителей областного конкурса "Лучшее предложение к проекту Программы экономического и социального развития Сумской области на 2011 год" [первое место в конкурсе занял студент 5-го курса факультета экономики и менеджмента СумГУ Виталий Омельяненко] (кратко) //Ваш шанс. – 2010. – № 42.- 20 октября-27 октября. – С. 8А.
	

         Не сбавляя хода: третьей победой подряд отметился в чемпионате Украины по футзалу (первая лига, группа "Схід") "СумДУ" // Ваш шанс. – 2010. – № 45.- 10-17 ноября. – С. 27А.
	

         Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук: Коваль Віталій Вікторович, асистент Сумського державного університету: "Мультигармонічні плазма-пучкові супергетеродинні лазери на вільних електронах" //Науковий світ. – 2010. – № 11. – С. 1.
	

         Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук: Ромбовський Михайло Юрійович, асистент Сумського державного університету: "Мультигармонічні процеси у релятивістських двошвидкісних електронних пучках та системах на їх основі" // Науковий світ. – 2010. – № 11. – С. 2.
	

         Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук: Жигилій Дмитро Олексійович, асистент Сумського державного університету: "Конструкційна міцність комбінованих балонів високого тиску" // Науковий світ. – 2010. – № 11. – С. 3.
	

         Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук: Дегула Андрій Іванович, асистент Сумського державного університету: "Підвищення властивостей сталей і твердих сплавів нанесенням багатошарових карбідних та карбооксидних дифузійних покриттів на основі титану, ванадію і хрому" // Науковий світ. – 2010. – № 11. – С. 5.
	

         Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук: Гресько Ігор Яремович, аспірант Сумського державного університету: "Оперативне лікування хронічних туберкульозних плевритів" // Науковий світ. – 2010. – № 11. – С. 20.
	

         Поляченко, А.   Отличный старт: команда "СумГУ" начала чемпионат с двух уверенных побед / А.Поляченко // Панорама. – 2010. – № 45.- 3-10 ноября. – С. А15.
	

         Поляченко, А.   Тяжелая победа: в областном дерби сильнее оказались футболисты "СумГУ" / А.Поляченко // Панорама. – 2010.– № 46.- 10-17 ноября. – С. А15.
	

          Ректори закликали студентів долучатися до обговорення питання щодо введення платних послуг: ректор СумДУ А.Васильєв як Голова ради ректорів вищих навчальних закладів Сумщини, з участю керівництва інших навчальних закладів міста та студентства провів прес-конференцію, в ході якої обговорювався стан надання платних послуг // Освіта України. – 2010. – № 77-78.- 15 жовтня. – С. 1, 4.
	

         Самойленко, С.   Знати та реалізовувати свої права: на таку тему в м.Суми з 4 по 8 жовтня 2010 року проведено Всеукраїнський тиждень правових знань. На базі СумДУ влаштовано студентську конференцію для студентів юридичного факультету та учнів старших класів загальноосвітніх шкіл міста. / С.Самойленко //Суми і сумчани. – 2010. – № 42.- 15 жовтня. – С. 5.
	

         Сумський державний університет оголошує конкурс на заміщення вакантних посад // Сумщина. – 2010. – № 130-131.- 12 листопада. – С. 3.
	

         Сумський державний університет оголошує набір на підготовчі курси з іноземних мов // Ваш шанс. – 2010. – № 42.- 20-27 октября. – С. 16А.
	

         Сумський державний університет проводить ліцензування щодо провадження освітньої діяльності з підвищення кваліфікації немедичних працівників з надання першої невідкладної медичної допомоги // Сумщина. – 2010. – № 132.- 17 листопада. – С. 3.
	

         Суярко, Е.   Детский праздник: дети с ограниченными возможностями поверили в себя на сцене СумГУ / Е.Суярко //Панорама. – 2010. – № 48.- 24 ноября-1 декабря. – С. А6.
	

         Успех на престижном турнире: 7 ноября во Дворце спорта "Украина" прошел открытый чемпионат Львова (LVIV OPEN) по каратэ. Студентка СумГУ мастер спорта Анастасия Гриценюк в разделе ката стала третьей // Ваш шанс. – 2010. – № 45.- 10-17 ноября. – С. 27А.
	

         Якісна освіта - для північного району: два місяці тому, за сприяння голови Сумської облдержадміністрації Юрія Чмиря, відновилося будівництво навчального корпусу Шосткинського інституту Сумського державного університету (коротко) //Сумщина. – 2010. – № 120.- 20 жовтня. – С. 1.


	

