
[слайд 1] 

Волонтерська діяльність бібліотек ВНЗ 

Киричок Ірина Василівна  

директор Наукової бібліотеки Харківського національного медичного університету 

В доповіді акцентується увага на важливій місії вузівської бібліотеки - культурно-

просвітницькій та виховній роботі. Одним з векторів цієї роботи є залучення 

студентів-медиків та бібліотечної спільноти до волонтерської діяльності. 

Результатом такої діяльності став благодійний проект "Світ у дитячих долоньках", 

мета якого - допомога в організації дозвілля дітей, які потребують особливої уваги, в 

першу чергу, пацієнтів онкологічних відділень дитячих лікарень та вихованців дитячих 

будинків Харкова. Методи роботи з дітьми - це арт-терапія та бібліотерапія. 

 

[слайд 2] – Вузівська бібліотека є невід’ємною частиною освітнього середовища 

вишу і важливим осередком культурного і духовного виховання студентської молоді. А 

починати виховання необхідно з молодого віку. І бібліотеки, виконуючи свою 

культурно-просвітницьку і виховну місію, мають бути для них майданчиком для творчої 

діяльності, розвитку талантів, допомоги та підтримки різних соціальних, патріотичних, 

благодійних проектів.  

[слайд 3] – Сьогодні, як ніколи, актуальним є виховання людини гуманної, 

соціально активної. Однією з можливостей набути цих рис та реалізувати себе в соціумі є 

волонтерський рух. 

Скільки існує поняття про суспільстві, настільки ж давньою є ідея волонтерства. 

Завжди існували люди, які вибирали в якості способу життя безоплатну допомогу 

ближньому.  

Ситуація в нашій країні стала поштовхом у розвитку потужного волонтерського 

руху, і в першу чергу,  – серед студентської молоді. А бібліотека ніколи не стояла 

осторонь цих процесів. 

[слайд 4] – Харківський національний медичний університет є лідером 

студентського волонтерського руху не тільки серед вузів Харкова, але й серед вишів 



України. За словами заступника міського голови Світлани Горбунової-Рубан, взагалі 

студенти-волонтери всіх вишів є гордістю Харкова, його обличчям і майбутнім.  

Одними з перших в Україні наші студенти почали активно надавати допомогу в 

хоспісі, створивши волонтерську службу «Ера милосердя». Вони є постійними 

численними донорами, беруть активну участь у житті дітей Куп'янської школи-інтернату 

і не залишають без своєї уваги всіх, хто потребує їхньої допомоги.  

Студенти також допомагають лікарям у військовому шпиталі, піклуючись про 

солдатів, поранених в зоні АТО. Координатора волонтерського руху ХНМУ нагороджено 

медаллю УПЦ Київського патріархату «За жертовність і любов до України».  

 [слайд 5] – Наукова бібліотека ХНМУ тісно і плідно співпрацює з волонтерами 

тривалий час. В бібліотеці завжди існував «студентський актив» з числа студентів, які 

постійно відвідують бібліотеку, звикли постійно займатися, бажають почитати в тиші. 

Активне спілкування призвело до того, що спочатку співробітники бібліотеки стали 

брати активну участь у студентських волонтерських акціях, таких як «Коробка 

хоробрості» та інших – збирали кошти для придбання ліків онкохворим дітям, дітям-

сиротам купували іграшки, книги, альбоми та олівці для малювання тощо.  

Стрімкий розвиток це співробітництво набуло у зв'язку з подіями на сході нашої 

країни.  

А тепер вже і бібліотека виступає організатором акцій, залучаючи студентів, 

викладачів та співробітників університету до волонтерства. На початку 2014 року НБ 

ХНМУ організувала акцію “Подаруй книгу дітям“. Всього було зібрано 240 книг та 

передано дітям в онкогематологічне відділення 16-ї ОДКЛ і дитячий будинок. Крім 

цього, за останні два роки сформувалася команда постійних добровільних помічників, які 

у вільний від навчання час беруть активну участь у житті бібліотеки. Особливо необхідна 

допомога волонтерів у проведенні великих акцій, де потрібні люди, які вміють довести 

необхідну інформацію до великої кількості людей.  

Далі було, можна сказати, випадкове знайомство з педагогом Оленою Анатоліївною 

Гомес, яка працює в онкологічному та алергологічному відділеннях 1-ї ОДКЛ. Ми 

прийшли до діточок 19 грудня 2015 року на День Святого Миколая з подарунками, 



наборами для творчості, книжками. І це можна вважати головними кроками до 

заснування нашого благодійного проекту. 

[слайд 6] – Отже, на зібранні трудового колективу ми вирішили проводити нашу 

волонтерську діяльність, заснувавши благодійний проект «Світ у дитячих долонька», 

мета якого – допомога в організації дозвілля дітей, які потребують особливої уваги, в 

першу чергу – пацієнтів онкологічних відділень 1-ї і 16-ї ОДКЛ та вихованців дитячих 

будинків Харкова. І логотип з’явився відповідний – діти нам дарували свої обведені на 

папері долоньки – це і стало головною ідеєю. 

 [слайд 7] – Спочатку частіше ми передавали матеріали для творчості, а відвідували 

їх рідко – це дуже відповідальні і не прості зустрічі. Але маленькі пацієнти постійно 

передавали нам свої творчі вироби і дуже на нас чекали. Тож ми прийняли рішення не 

менше раз на місяць приходити до них з подарунками, займатися разом творчістю, 

розмовляти з ними, читати книжки. Я хочу просто показати вам деякі світлини наших 

зустрічей – вони розкажуть більше, ніж слова. 

[слайди 8-10] – Вік дітей в онковідділенні – від народження і до 18 років. У них різні 

вподобання, інтереси – ми враховуємо це. 

Але ми допомагаємо не тільки дітям, але й їхнім мамам, які потребують 

психологічної підтримки. Арт-терапія, бібліотерапія – це те, що ми робимо разом.  

[слайд 11] – Співпрацюємо із студентами-волонтерами. Напередодні Нового року 

ми зібрали подарунки (одежу, книги, розмальовки, канцтовари, ігри) і через наших 

студентів передали до дитячого будинку № 3, які відвідують дітлахів щотижня.  

[слайди 12-15] – Ми постійно на зв’язку із педагогом – отримуємо інформацію про 

необхідне, намагаємося швидко реагувати на потреби. Нас підтримують і головний лікар, 

і завідуюча відділенням. На цих слайдах діти, захоплені творчим процесом, деякі 

зосереджені, деякі, попри хронічний біль, відволіклись і посміхаються. Ці посмішки – 

найдорогоцінніше для нас!  

[слайд 16] – Нам допомагали багато людей. На слайді – подарунки, які ми 

отримували для дітей в рамках нашого проекту. Ми є провідниками між небайдужими 

харків’янами і дітьми. Адже підтримувати проект під силу лише всім разом. 



[слайд 17] – На цьому слайді ми відзначили тих, хто допомагав нам у проекті. Це і 

студенти, і співробітники нашого університету та багато небайдужих. Велика вдячність 

колегам з бібліотеки юридичного університету, вони швидко відгукнулись на наше 

звернення. Була й неочікувана допомога, наприклад, учні Харківського 

університетського ліцею випадково почули про наш проект і всім ліцеєм зібрали і 

передали дітям книжки, розважальні і розвиваючі ігри, фарби, альбоми тощо. Тож проект 

поступово виходить за межі нашого університету. 

[слайд 18] – Ми обов’язково проводим експозиції дитячих виробів – це один з 

засобів інформування про проект. І це працює. Біля виставок стоїть коробок з надписом 

«Благодійний проект «Світ у дитячих долоньках» з переліком необхідних матеріалів для 

творчості – і він поступово наповнюється. 

[слайд 19] – Вже у цьому році ми створили сторінку проекту у Фейсбуці і Вконтакті. 

До речі, в нашій команді – недавня пацієнтка, а зараз студентка-першокурсниця одного з 

вишів, ми разом ходимо до дітей. А вона, як ніхто, знає особливості хворої дитини, є 

позитивним прикладом, і ми сподіваємось – може вселити їм віру і надію. 

 [слайд 20] – А нещодавно ми отримали щирий подарунок нам від дітлахів – 

зроблене з паперу сердечко з надписом «Библиотекарям!». Вони нас завжди чекають. 

[слайд 21] – Тож, волонтерська діяльність вузівської бібліотека є важливим 

чинником у підтримці активної громадської позиції студентської молоді, впливає на 

організацію та забезпечення сприятливих умов її соціалізації шляхом проведення 

спільних заходів – різноманітних благодійних проектів та акцій. 

На закінчення хочу додати, що наш проект – це виховання не тільки студентів, але й 

нас з вами. Виховання Гуманності, Людяності, Милосердя! 

 


