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за вересень 2018 року 

 

1.           Україна. Президент.    
    Про призначення грантів Президента України докторам наук для 

здійснення наукових досліджень на 2018 рік : розпорядження 

Президента України від 17 серпня 2018 р. № 119/2018-рп / Україна. 

Президент // Орієнтир. – 2018. – № 32. – 22 серпня. – С. 6. 
Серед отримувачів гранта Президента України співробітник СумДУ 

Таранюк Леонід Миколайович – доктор економічних наук, професор 

кафедри СумДУ для здійснення наукового дослідження "Реінжиніринг 

бізнес-процесів маркетингової сфери промислових підприємств, як 

складова виведення вітчизняної продукції на міжнародні ринки". 

  

2.           Гончарук Н. Леонид Мельник: "Сам факт получения 

безвиза увеличивает доверие к нашей стране и сближает украинцев 

со странами ЕС": интервью с одним из ведущих экономистов 

страны, преподавателем СумГУ Леонидом Григорьевичем 

Мельником / Н. Гончарук // Панорама. – 2018. – № 34. – 22-29 

августа. – С. А8-А9. 

3.           Дворніченко Г. Про рідне місто – з любов'ю : креативна 

ідея започаткувати школу амбасадорів у Сумах належить керівникам 

ГО "Освіта упродовж життя", що діє під егідою СумДУ, викладачам 

і громадським діячам Анні Швіндіній та Юрію 

Петрушенку / Г. Дворніченко // Панорама. – 2018. – № 35. – 

29 августа-5 сентября. – С. А15.  

4.           Димов Д. К нам приехали борцы из пяти стран : 11-12 июля 

в легкоатлетическом манеже СумГУ состоялся Открытый Кубок 

Украины и командный чемпионат Украины по дзюдо среди мужчин 

и женщин / Д. Димов // Ваш шанс. – 2018. – № 29. – 18-25 июля. – С. 

18А. 
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5.           Моторний М. Дзюдо : бронзову нагороду на турнірі Гран-

прі у Будапешті (Угорщина) для дорослої збірної України виборов 

студент СумДУ Богдан Ядов (вагова категорія до 

66 кг) / М. Моторний // Освіта України. – 2018. – № 32. – 20 серпня. – 

С. 16. 

6.           Рева Г. Змагалися в Румунії : у Румунії завершився 

розіграш Кубка Європи з боротьби дзюдо серед юніорів, на якому 

дві відзнаки взяли студенти СумДУ / Г. Рева // Сумщина. – 2018. – 

№ 34. – 23 серпня. – С. 10. 

7.           Рева Г. Сум'яни без нагород : жодному із сумських 

дзюдоїстів у складі збірної України не вдалося зійти на п'єдестал 

пошани; кращий результат мав студент СумДУ Андрій 

Колесник / Г. Рева // Сумщина. – 2018. – № 35. – 30 серпня. – С. 15. 

8.           Рева Г. Сум'яни готуються до нових стартів : до складу 

команди України для участі у чемпіонаті світу ввійшли студенти 

СумДУ / Г. Рева // Сумщина. – 2018. – № 36. – 6 вересня. – С. 10. 

9.           Рева Г. Турнір до Дня незалежності : 19 серпня 2018 року в 

клубі "Інтелект" СумДУ відбувся шаховий турнір, присвячений Дню 

незалежності України / Г. Рева // Сумщина. – 2018. – № 34. – 

23 серпня. – С. 10. 

10.           Сергеев В. 11-12 августа в Румынии прошел юниорский 

Кубок Европы по дзюдо: в мужской категории весом до 81 кг бронзу 

завоевал студент СумГУ Дмитрий Цюх; студентка мединститута 

СумГУ Анастасия Антипина стала серебряным призером в весовой 

категории до 63 кг / В. Сергеев // Ваш шанс. – 2018. – № 34.– 22-29 

августа. – С. 14А. 

11.           Сергеев В. Богдан Ядов – третий в Будапеште: студент 

СумГУ Богдан Ядов завоевал бронзовую медаль в соревнованиях по 

дзюдо в турнире серии "Гран-при" в категории до 

66 кг / В. Сергеев // Ваш шанс. – 2018. – № 33. – 15-22 августа. – 

С. 18А.  

12.           Сергеев В. Ко Дню независимости в Сумах провели 

шахматный турнир: 19 августа в клубе "Интеллект" СумГУ 

состоялся шахматный турнир, посвященный Дню Независимости 

Украины / В. Сергеев // Ваш шанс. – 2018. – № 34. – 22-29 августа. – 

С. 14А. 



13.           Сергеев В. Успехи сумских лучников: 10-13 августа во 

Львове прошли отборочные соревнования к ІІІ летним юношеским 

Олимпийским играм, на которых безусловным лидером стал студент 

СумГУ Артем Овчинников / В. Сергеев // Ваш шанс. – 2018. – № 34.- 

22-29 августа. – С. 14А. 

 

 


