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Університетська бібліотека 

• невід’ємна частина освітнього середовища вишу

• важливий осередок культурного і духовного виховання
студентської молоді.

• майданчик для творчої діяльності, розвитку талантів,
допомоги та підтримки різних соціальних, патріотичних,
благодійних проектів.



Волонтерська діяльність

«Волонтерська діяльність – добровільна, соціально
спрямована, неприбуткова діяльність, що
здійснюється волонтерами шляхом надання
волонтерської допомоги…»

(Закон України «Про волонтерську діяльність» 

від 19 квітня 2011 року № 3236-VI зі змінами і доповненнями )



Студенти Харківського національного 
медичного університету

• лідери студентського волонтерського руху – тисяча учасників

• організатори відділення молодіжної університетської волонтерської
служби паліативної та хоспісної служби «Ера милосердя» (2013)

• численний загін донорів

• шефи Куп'янської школи-інтернату для дітей, які потребують
корекції фізичного та розумового розвитку

• волонтери у військовому шпиталі та ін.

Координатора волонтерського руху ХНМУ
нагороджено медаллю УПЦ Київського
патріархату за активну громадянську
позицію та допомогу військовим
«За жертовність і любов до України»



2013-2015

«Коробка Хоробрості»,  16 ОДКЛ День Святого Миколая,  1 ОДКЛ



Благодійний проект
“Світ у дитячих долоньках”

• Рік заснування – 2016

• Координатор проекту – Наукова бібліотека Харківського
національного медичного університету

• МЕТА - допомога в організації дозвілля дітей, які потребують
особливої уваги, в першу чергу, пацієнтів онкологічних
відділень дитячих лікарень, вихованців дитячих будинків
Харкова.



Червень 2016



Жовтень 2016



Листопад 2016



Грудень 2016



Грудень 2016

Дитячий будинок № 3
М. Харкова



Грудень 2016



Січень 2017



Січень 2017



Січень 2017



Подарунки небайдужих



З нами допомагали дітям

• А. Пилипенко, студентка 1 курсу 
архітектурного факультету ХНУБА

• Хассан Маташ, студент ХНУМГ 

• Алі Ассі, студент НФаУ

• Мохамед Харбе і Алі Себліні, студенти
НТУ «ХПІ»

• Р. Курбанов, студент 3 курсу 2 мед. 
факультету та студенти-волонтери "Ери
милосердя" ХНМУ

• Проф. А. А. Терещенко, зав. кафедрою 
анатомії людини ХНМУ

• В. М. Захаревич, головний редактор 
газети ХНМУ "Медичний університет»

• І ВСІ НЕБАЙДУЖІ ЛЮДИ!

• Співробітники кафедри неврології № 2 
ХНМУ

• Студенти 3 групи 4 курсу 1 мед. 
факультету ХНМУ

• Учні Харківського університетського ліцею

• Наукова бібліотека НЮУ                                        
ім. Ярослава Мудрого

• Видавництво ПЕТ

• А. А. Григорян, начальник господарської
частини ХНМУ

• О. Л. Конанева, провідний спеціаліст з 
інформаційної роботи ГНЦ лікарських
засобів

ЩИРА ПОДЯКА ВСІМ!



Виставки дитячої майстерності



Сторінка у Фейсбуці



А це – бібліотекарям від діточок!



контактний тел. 705 07 21


