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         В первый день – первое место: на Всеукраинских соревнованиях "Стрелы Слобожанщины – 2016" Полина Родионова и магистрант СумГУ Алексей Гунбин заняли первое место // Ваш шанс. – 2016. – № 35 – 31 августа-7 сентября. – С. 15А.
	

         Вертіль О. Випускники вишів присягнули на вірність Україні: за словами професора кафедри військової підготовки СумДУ Павла Трофимова, вихованці вишів знаходять себе в роботі в системі МВС, прикордонної служби, інших структурних підрозділах силових відомств / О. Вертіль // Урядовий кур'єр. – 2016. – № 165. – 3 вересня. – С. 16.

         Вертіль О. Сумщина й Індія взаємно перспективні: у СумДУ відбулася зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Індія в Україні Манодж Кумар Бхарті / О. Вертіль // Урядовий кур'єр. – 2016. – № 161. – 30 серпня. – С. 6.
	

         Вітаємо!: указом Президента України напередодні Дня Незалежності нагороджені співробітники Медичного інституту СумДУ: Микола Кобилецький, головний хірург області, отримав орден «За заслуги» ІІІ ступеня та В. Савченко, керівник обласної стоматологічної поліклініки, – почесне звання «Заслужений лікар України» // Медицина і здоров’я. – 2016. – № 35-36. – 1 вересня. – С. 1.
	

         Голуб Т.   Нова карта області – "повіти" й "волості" або як 12 громад Сумщини подали іншим приклад об'єднання: про результати першого етапу реформи децентралізації сільських територій Сумщини та подальші перспективи реформування дискутували учасники "круглого столу" у конгрес-центрі СумДУ / Т. Голуб // Сумщина. – 2016. – № 37. – 15 вересня. – С. 4.

         "Деканейшн": українці треті. Легкоатлетична збірна України, до складу якої увійшов магістрант СумДУ Віталій Бутрим, замкнула трійку найсильніших на міжнародному турнірі "Деканейшн" у французькому Марселі // Сумщина. – 2016. – № 38. – 22 вересня. – С. 15.
	

         "Золота осінь": на традиційних змаганнях зі стрільби із лука гарні результати показали Поліна Родіонова та магістрант СумДУ  Олексій Гунбін // Сумщина. – 2016. – № 37. – 15 вересня. – С. 15.
	

         Пляжный волейбол. Чемпионат Украины: на финальных играх чемпионата Украины по пляжному волейболу хорошо выступили студентки СумГУ Елизавета Сулима и Дарья Удовенко // Ваш шанс. – 2016. – № 34 – 24-31 августа. – С. 15А.
	

         Постолатій С.   Alma mater : в СумДУ відбулась чергова посвята в першокурсники / С. Постолатій // Сумщина. – 2016. – № 36. – 8 вересня. – С. 16.
	

         Серед кращих : 5 українських вишів увійшли до рейтингу найкращих у світі за версією TopUniversities. Серед них – Сумський державний університет // Ярмарок. – 2016. – № 37. – 15 вересня. – С. 1.

         Скляниченко І. Освітній простір Сумщини: інноваційність, доступність, якість: за результатами інтелектуальних змагань у 2016 році СумДУ отримав 129 призових місць та увійшов до п'ятірки лідерів вишів України / І. Скляниченко // Сумщина. – 2016. – № 35. – 1 вересня. – С. 3.
	

         Спортсменів і тренерів привітали із професійним святом: напередодні Дня фізичної культури та спорту із професійним святом привітали спортсменів та тренерів Сум, серед яких студенти СумДУ Віталій Бутрим та Оксана Шкурат // Сумщина. – 2016. – № 37. – 15 вересня. – С. 15.
	

         Сумщина – третья по количеству победителей Всеукраинских олимпиад: по результатам интеллектуальных соревнований в 2016 году СумГУ получил 129 призовых мест и вошел в число лидеров Украины // Ваш шанс. – 2016. – № 35. – 31 августа-7 сентября. – С. 14А.
	

         Щупка О.   Ігор Дужий – академік медицини: завідувач кафедри загальної хірургії медичного інституту СумДУ був вибраний академіком по відділенню фундаментальних проблем медицини / О. Щупка // Ярмарок. – 2016. – № 34. – 25 серпня. – С. 2.


