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Міжнародний конкурс знавців з української мови 

 ім. Петра Яцика в Сумах 

 

Суми приймають участь у Міжнародному конкурсі української мови 

 ім. П. Яцика 

 

Короненко, С. Володимир Загорій: "Розпочинаємо в Сумах" / С. 

Короненко // Голос України : газета Верховної Ради України. — 2018. — № 

211 (8 лист.). —  С. 13. 

Інтерв'ю з президентом Ліги українських меценатів Володимиром Загорієм 

про 19-й Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика, який 

відкривається в Сумах 9 листопада в День української писемності, а також про 

історію, назву конкурсу та бюджет. 

 

Інтерв’ю з меценатом Міжнародного конкурсу з української мови 

 В. Загорієм 

 

Вертіль О. "Суми показали один з найвищих рівнів відповідальності у 

ставленні до конкурсу" / О. Вертіль // Урядовий кур’єр : газета центральних 

органів виконавчої влади України. — 2018. — № 217 (17 лист.). —  С. 7. 

Інтерв’ю Президента Ліги меценатів України, головного мецената 

Міжнародного конкурсу з української мови Володимира Загорія, про перебіг 

заходу й перспективи творчого змагання юних мовознавців. Мова йде також про 

урочисте відкриття 9 листопада, в День української писемності та мови, в 

Сумському обласному театрі ім. М. Щепкіна 19-го Міжнародного конкурсу 

знавців з української мови ім. Петра Яцика. 

 

Врочистості з нагоди Міжнародного конкурсу ім. П. Яцика 

  

Короненко, С. Суми прийняли 19-ту естафету! : колись буде написана 

докладна історія Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра 

Яцика / С. Короненко // День : щоденна всеукраїнська газета. — 2018. — № 

206 (14 нояб.). —  С. 11. 

В Сумському обласному театрі ім. Щепкіна відбулися врочистості з нагоди 
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Міжнародного конкурсу ім. П. Яцика. Сумщина піднесла на ще вищий щабель 

якісний рівень популярного в Україні проекту. 

 

 

Патріотичне виховання 

 

Лях В. Козацтво гартує національну свідомість / В. Лях // Голос України : 

газета Верховної Ради України. — 2018. — № 222 (23 лист.). —  С. 13. 

На базі Сумського державного педагогічного університету відбулася науково-

практична конференція, де йшлося про інноваційні проекти виховання дітей і 

молоді у дусі козацтва. В університеті діє Студентське наукове товариство 

Міжнародної громадської організації "Козацтво Запорозьке", яким опікується 

Сумська паланка цієї патриотичної організації. Наукові працівники розробляють 

підручники, методичні рекомендації для вчителів і учнів шкільних козацьких 

класів. На території вузу закладено сквер ім. П. Калнишевського, встановлено 

пам'ятний знак. 

 

Перший книжковий форум в Сумах 

 

                Вертіль О. Література на периферії чи периферія в літературі? / О. Вертіль // 

Урядовий кур’єр : газета центральних органів виконавчої влади України. — 

2018. — № 196 (19 жовт.). — С. 5. 

    З ініціативи Департаменту комунікацій та інформаційної політики 

Сумської міської ради в Сумах відбувся перший Книжковий форум. 

Учасники форуму ознайомилися з різноманітною книжковою продукцією 

місцевих видавництв, зустрілися з письменниками, взяли участь в круглих 

столах. У форумі активну участь взяли працівники Сумської міської 

централізованої бібілотечної системи. 

 

Сімейний проект «Золото рідного міста» 

 

Вертіль О. Подружні пари золоті / О. Вертіль // Урядовий кур’єр. — 2018. 

— № 166 (6 верес.). — С. 8. 

В приміщенні Центральної міської бібліотеки ім. Т. Г. Шевченка сімейний 

проект "Золото рідного міста" вшановував сімейні пари, які прожили разом 

50 і більше років. 

 

Сумська липова алея 

 

Вертіль О. Суми знову запахнуть липами / О. Вертіль // Урядовий кур’єр : 

газета центральних органів виконавчої влади України. — 2018. — № 223 

(27 лист.). -  С. 5. 

У Сумах почали оновлювати липову алею, яка існує в Сумах 125 років, що 

розташована на вулиці Петропавлівській. Вона є  ботанічною пам'яткою 
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природи місцевого значення. В 2018 році на ній було висаджено 250 

саджанців липи. 

 

Події у Сумських вишах 

 

Міжрегіональний форум у Сумському національному аграрному 

університеті 

 

Вертіль О. Аграрії звірили виробничі годинники / О. Вертіль // Урядовий 

кур’єр. — 2018. — № 176 (20 верес.). —  С. 4 

Про міжрегіональний форум "Аграрна Сумщина-2018", який відбувся на базі 

Сумського національного аграрного університету. Родзинкою заходу став 

конкурс вареників - як їх виготовлення, так і поїдання. 

 

Розробки факультету харчових технологій СНАУ 

 

Осипчук, И. В Украине создали искусственное сало и съедобные пакеты : 

в ближайших планах учёных сделать энергетические батончики на основе 

высушенных и перетёртых в муку... кузнечиков / И. Осипчук // Факты и 

комментарии. — 2018. — № 41 (18 -24 окт. ). —  С. 22. 

Штучне сало, а також їстівні пакети і посуд розробила науково-дослідна група, 

яку очолює доцент факультету харчових технологій Сумського національного 

аграрного університету Дмитро Бидюк. 

 

Сумський стартап про "Їстівні" пакети здобув перше місце на 

міжнародному конкурсі // День : щоденна всеукраїнська газета. — 2018. — 

№ 196 (19 жовт.). -  С. 9. 

Стартап-проекти вчених з Вінниці та Сум здобули перші місця у 

міжнародному конкурсі стартапів University Startup World Cup, який проходив у 

Копенгагені (Данія). Проект сумських винахідників (СНАУ) - "FoodBIOPack" - 

переміг у номінації "Sustainability Award". Він пропонує вирішення проблеми 

забруднення навколишнього середовища пластиковими відходами.  Вчені 

розробили еко-пакування для харчових продуктів, яке надалі можна 

використовувати як органічне добриво. Ідея українських дослідників зацікавила 

потенційних інвесторів з Португалії, Єгипту і Данії. 

 

Участь викладача СДПУ ім. А. Макаренка у Міжнародному конкурсі 

 

Вертіль О. Французька премія сумського вченого / О. Вертіль // Урядовий 

кур’єр. — 2018. — № 171 (13 верес.). —  С. 8. 

На Міжнародном конкурсі молодих вчених, який відбувся в Університеті 

Монпельє ім. П. Валері у Франції, наукова робота нашого земляка доцента 

кафедри бізнес-економіки та адміністрування Сумського державного 

педагогічного університету ім. А. Макаренко Віталія Омельяненка ввійшла до 
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трійки найкращих. 

 

 

 

Експедиція СДПУ ім. А. Макаренка, присвячена Голодомору 

 1932-1933 рр. на Сумщині 

 

Вертіль О. "Одріжте мені пальця - я його з’їм" : свідчення очевидців / О. 

Вертіль // Урядовий кур’єр : газета центральних органів виконавчої влади 

України. — 2018. — № 222 (24 лист.). —  С. 5. 

 Упродовж 2007-2008 рр. на Сумщині діяла науково-пошукова програма 

"Голодомор у пам’яті народу". Експедиція під егідою Сумського державного 

педагогічного університету зафіксувала і зберегла для нащадків свідчення 

очевидців про Голодомор1932-1933 років. 

 

 

STEAM-освіта у Сумах 

 

Вертіль О. Школярам допомагатимуть роботи / О. Вертіль // Урядовий 

кур’єр : газета центральних органів виконавчої влади України. — 2018. — 

№ 181 (27 верес.). —  С. 20. 

На базі Сумської школи № 7 запрацював центр STEAM-освіти, де за 

допомогою робототехніки діти у вільний час зможуть безкоштовно вивчати 

інженерію, математику, фізику та ІТ-технології. 

 

«Нова українська школа» в Сумах 

 

Чернов В. Розумники і добрики, креативні й унікальні / В. Чернов // Голос 

України : газета Верховної Ради України. — 2018. — № 193 (12 жовт.). —  

С. 9. 

 Директор Сумської спеціалізованої початкової школи № 30 (коротка 

офіційна назва школи "Унікум") Лариса Сопіна розповідає, про 

впровадження проекту "Нова українська школа". "Унікум" - одна з  перших 

шкіл, де було впроваджено освітню технологію "Росток", авторську 

програму "На крилах успіху". 

 

Сумська дитяча музична школа № 1 

 

Вертіль О. Італійська премія юного музиканта із Сум / О. Вертіль // 

Урядовий кур’єр : газета центральних органів виконавчої влади України. — 

2018. — N 197 (20 жовт.). —  С. 16. 

Учень 6 класу Сумської дитячої музичної школи № 1 Тарас Михайленко 

переміг у XXVIII Міжнародному конкурсі "Премія Ланчано" для баяністів і 

акордеоністів у категорії "К" (діти, вар’єте/класика) та завоював диплом і 
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грошову винагороду. 

 

Підвищення кваліфікації сумських вчителів фізкультури 

 

Вертіль О. Фізкульт-ура / О. Вертіль // Урядовий кур’єр : газета 

центральних органів виконавчої влади України. — 2018. — № 219 (21 

лист.). —  С. 16. 

Олександр Педан, лідер спортивного руху Junior Z, на базі школи № 7 провів 

тренінг і майстер-клас з нових видів спорту для вчителів фізкультури 

загальноосвітніх та дошкільних закладів, системи ПТО. 

 

 

Сумський обласний академічний театр драми та музичної 

комедії ім. М. Щепкіна 

 

 

Вертіль О. До каскаду прем’єр - музей театру і оновлення приміщень / О. 

Вертіль // Урядовий кур’єр : газета центральних органів виконавчої влади 

України. — 2018. — № 213 (13 лист.). —  С. 12. 

Про 86-й сезон Сумського обласного  академічного театру  драми та музичної 

комедії імені М. Щепкіна. Він розпочався  прем'єрами двох вистав: "Скляний 

звіринець" за твором американського драматурга Т. Вільямса та "Сірано де 

Бержерак" Е. Ростана, а також концертними програмами оркестрової та 

классичної музики "Ти диво світу, музико чарівна" та "У чарівнім світі звуків". 

 

Гастролі Сумської обласної філармонії 

 

Вертіль О. Сумським джазменам аплодували Львів та Івано-Франківськ / 

О. Вертіль // Урядовий кур’єр. — 2018. — № 178 (22 верес.). —  С. 12. 

Про гастролі артистів Сумської обласної філармонії джазового колективу 

"Jazz-fusion band Aramis" у Львові та Івано-Франкіфську. 

 

Обласний конкурс юних художників 

 

Вертіль О. Творчий турнір юних художників / О. Вертіль // Урядовий 

кур’єр : газета центральних органів виконавчої влади України. — 2018. — 

№ 222 (24 лист.). —  С. 12. 

Розповідається про обласний конкурс юних художників, який відбувся на базі 

Сумської дитячої художної школи ім. М. Г. Лисенка. 

 

Оздоровлення молоді з інвалідністю 

 

Вертіль О. У "Ровеснику" триває оздоровлення / О. Вертіль // Урядовий 

кур’єр. — 2018. — № 177 (21 верес.). —  С. 12. 
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Про відкриття соціально-реабілітаційної зміни "Планета добра" у сумському 

оздоровчому закладі санаторного типу "Ровесник". 

 

Спортивні досягнення сумчан 

 

Участь у чемпіонаті світу з естетичної гімнастики 

 

Вертіль О. Юним граціям із Сум аплодував Париж / О. Вертіль // 

Урядовий кур’єр : газета центральних органів виконавчої влади України. — 

2018. — № 207 (3 лист.). —  С. 16. 

На чемпіонаті світу з естетичної гімнастики в Парижі сумська команда "Грація 

Ангел" посіла друге місце.  

 

Жіночий хокей у Сумах 

 

Вертіль О.Сумському жіночому хокею на траві 40 років / О. Вертіль // 

Урядовий кур’єр. — 2018. — № 173 (15 верес.). —  С. 8. 

Про урочистості з нагоди 40-річчя створення команди "Буревісник", яка 

поклала початок розвитку в Сумах жіночого хокею на траві (1978 р.). Сьогодні 

команда "Сумчанка" продовжує спортивну естафету, складає основу збірної 

України. 

 

Конкурс сумських кондитерів 

 

Вертіль О. Кондитери змагалися й пригощали / О. Вертіль // Уядовий 

кур’єр. — 2018. — № 176 (20 верес.). —  С. 8. 

Про традиційний конкурс "Кращий сумський кондитер", який відбувся у 

Сумах. В конкурсі взяли участь представники закладів ресторанного 

господарства, міжрегіонального вищого професійного училища, а також центру 

ПТО харчових технологій. Присутні могли скоштувати шедеври кондитерського 

мистецтва. 

 

Виставка міського клубу вишивальниць 

 

Вертіль О. Мистецтво за схемою вишивки / О. Вертіль // Урядовий кур’єр : 

газета центральних органів виконавчої влади України. — 2018. — № 227 

(11 груд.). —  С. 12. 

Про відкриття у Сумський муніципальній галереї виставки робіт майстринь 

міського клубу вишивальниць, на якій представлені вишивки, об'єднані новим 

проектом "Мистецтво за схемою". Вишивки виконані за мотивами картин 

художників Англії та Франції ХVIII-XIX ст. 

 

 


