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Робити добро для людей, котрі її потребують –
необхідна справа! Благодійна діяльність базується на
принципах гуманності та рівності, здійснюється для
досягнення суспільно-значимих цілей та підтримки
нужденним. Але такий порив людяності потребує
допомоги в реалізації!

Міжнародний день благодійності, який вже традиційно
відзначається 5 вересня в багатьох країнах світу,
приурочено до роковин смерті Марії Терези – людини,
котра присвятила всю себе благодійності, незважаючи на
особисте малозабезпечене життя. Її діяльність було
відзначено у 1979 році Нобелівською премією Миру!

Представлені у віртуальній виставці видання наочно
демонструють дієвість благодійництва в Україні та за
кордоном, а також повно розкривають образ благодійника
як небайдужої людини. Ними можуть представники будь-
якої професії – медики, педагоги, літератори, студенти,
бібліотекарі, і щоб долучитись до процесу надання
благодійної допомоги необхідне тільки бажання!



Дослідження волонтерства : практ. посіб. / упоряд.: А. Дінгл, 
В. Дибайло. – Київ, 2001. – 60 с. : табл.

У посібнику зібрано основні тези для комплексного
вивчення волонтерства. Подано ряд корисних порад та
вичерпну інформацію для заохочування до
волонтерського руху науково-дослідних організацій та
закладів освіти. Перший розділ присвячено визначенню
понять, типів, форм та видів волонтерської діяльності.
Розглянуто такі питання: об'єкт і предмет подібних
досліджень, необхідність їх проведення з виявлення
рівня залученості населення до волонтерства,
важливість волонтерської праці тощо. Другий розділ
видання стосується розподілу ресурсної бази проекту
чи дослідження. Висвітлюється питання планування
діяльності в межах єдиного проекту, програми чи
взагалі діяльності певної організації. Особливу увагу
приділено методам і способам оприлюднення
результатів досліджень як частини продуманої піар-
кампанії організації.



Створення та керування волонтерською програмою  / упоряд. 
В. Назарук. – Київ, 2001. – 72 с. – (Чим був би світ без волонтерів). 

Користь від співпраці з волонтерами
надзвичайно велика, проте ця діяльність не може
бути спонтанною, вона вимагає попередньої
підготовки та системного підходу, тобто розробки
відповідальної волонтерської програми, яка
включатиме всі аспекти роботи з волонтерами.
Видання має на меті допомогти організаціям у
створенні ефективних волонтерських програм. Воно
складене у вигляді практичних рекомендацій,
конкретних прикладів з українського та закордонного
досвіду, методичних розробок, які полегшують
роботу з волонтерами. Усвідомлення цінності поданої
інформації – завершальний етап проекту «Розвиток
волонтерського руху в регіонах України» за підтримки
«Фонду сприяння демократії» Посольства США.



Дубич К. В. Історія і теорія соціального забезпечення 
в Україні та за кордоном : навч. посіб. / К. В. Дубич. –
Т.1. – Львів : Магнолія 2006, 2017. – 272 с.

У виданні дана історична періодизація
становлення системи соціального забезпечення в
Україні та за кордоном. Окремим блоком надано
теоретико-методологічну інформацію щодо основ
соціального забезпечення та її понятійний апарат.
Автор видання характеризує соціальне
забезпечення як особливий вид професійної
діяльності, зважаючи на специфічні морально-
етичні принципи соціальної роботи. Визначено
роль гуманітарної та благодійної допомоги як
напрямку соціального забезпечення населення.



Мастеров Ю. І. Волонтер – не професія, а стан душі /          
Ю.І. Мастеров, С.І. Дворнік // Клінічна та експериментальна
патологія. – 2011. – Т. 10, N 3. – С. 29.

У статті представлено діяльність
волонтерського загону «Турбота», який був
створений за ініціативи директора Полтавського
базового коледжу Ю. І. Мастерова. Особливу увагу
приділено співпраці з міжнародними організаціями
та провідними спеціалістами соціально-економічної
сфери. Наведено приклади реалізації вдалих
проектів, які було проведено у партнерстві з
обласною організацією Товариства Червоного Хреста
України. Це, насамперед, пропаганда здорового
способу життя серед учнівської і студентської молоді,
навчання і проведення тренінгів, реалізація
соціальних і благодійних акцій тощо.



Костюкевич, Т. В. Харківське медичне товариство як осередок
подвижництва і волонтерства: по сторінках рідкісних та цінних
видань / Т. В. Костюкевич, I. B. Киричок // Історичні, економічні,
соціально-філософські та освітні аспекти розвитку охорони
здоров'я : матер. III Міжнародної наук. інтернет-конф., 2-9
листопада 2015 р. / ХНМУ, Кафедра суспільних наук ХНМУ, Центр
медичного краєзнавства, Академія соціальних наук України. –
Харків, 2015. – С. 60-66. – Режим доступу :
http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/11979

У статті використані фактографічні дані з рідкісних
документів з фонду Наукової бібліотеки ХНМУ, що
докладно розкривають роботу Харківського медичного
товариства у різні періоди його існування. Особливу увагу
приділено провідній ролі ХМТ у розвитку волонтерства і
благодійності на початку 19 століття. Представники
організації у своїй копіткій діяльності звертали увагу не
тільки на підтримку стану здоров'я нужденних, а й
досліджували санітарно-епідеміологічну ситуацію у місті,
розробляючи нові методи боротьби з деякими
захворюваннями; розповсюджували медичні знання
серед населення, влаштовували курси з їх популяризації
тощо.

http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/11979


Глаголич С. Ю.  Діагностика та корекція психологічної 
дезадаптації волонтерів зони АТО : автореферат дис. ... 
канд. мед. наук : 19.00.04 – Медична психологія /                      
С. Ю. Глаголич ; МОН України, ХМАПО. – Харків, 2019. – 24 с.

До 2014 року волонтерський рух в Україні
розвивався досить слабо. Але після Революції Гідності та
подій, що йшли слід за нею, ця тенденція змінилась –
підвищився рівень залученості громадян країни до
волонтерства.

У роботі розглянуто питання вивчення клініко-
психологічних проявів та механізмів формування
дезадаптації у волонтерів, котрі допомагають у зоні
бойових дій, а також наведено програму заходів її
психокорекції. Автор наводить тезу про потенційний
ризик станів дезадаптації саме у таких волонтерів.
Приведено алгоритм психодіагностики і програму
психокорекції психологічної дезадаптації волонтерів.



Питання навчання волонтерів першій медичній допомозі на
дошпитальному етапі в сучасних умовах / А. А. Хижняк [та ін.] //
Формування сучасної концепції викладання природничих
дисциплін у медичних освітніх закладах : матер. VIII наук.-практ.
конф., присвяченої 210-й річниці ХНМУ та 60-й річниці кафедри
медичної та біоорганічної хімії, 26-27 травня 2015 р. / МОЗ
України, НАМ України, ХНМУ. – Харків, 2015. – С. 136.

Сучасні реалії в Україні та світі вимагають
найскорішого вирішення питання підготовки населення
основам надання першої медичної допомоги, що
спрятиме порятунку і збереженню життя людей, що
потрапили у надзвичайні ситуації. Наведено приклад
програми теоретичної і практичної підготовки
волонтерських формувань з надання першої медичної
допомоги постраждалим у надзвичайних ситуаціях, що
виникають внаслідок катастроф, військових конфліктів і
терористичних актів.



Винокурова, Я. Э. Развитие волонтерского движения в библиотеке 
университета / Я. Э. Винокурова, А. П. Карпенко // Бібліотеки і 
суспільство: рух у часі та просторі : матеріали наук.-практ. Інтернет-
конф., присвяч. 210-річчю ХНМУ та 95-річчю НБ  ХНМУ, 5-12 жовтня 
2015 р. / Харк. нац. мед. ун-т ; [редкол. : І. В. Киричок, Т. Б. Павленко, 
Н. Д. Гаєва ]. – Харків : ХНМУ, 2015. – С. 39-41. – Режим доступу : 
http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/9897

Розкрито тему співпраці Наукової бібліотеки
ХНМУ з активним студентством у сфері
волонтерського руху. Наведено приклади реалізації
благодійних акцій в університеті та за його межами
спільно зі студентством. Докладно описано
проведення і результати таких заходів як «Подаруй
дітям книгу» (2015 рік). У результаті було зібрано 240
книг і передано до онкогематологічного відділення
ОКДЛ Харкова.

Особливу увагу надано активній допомозі
студентів у процесах, що пов’язані з організацією
бібліотечної роботи. Бібліотека у статті
представлена як майданчик для творчої діяльності
студентів та сприятливе середовище реалізації
численних акцій і заходів на засадах партнерства.

http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/9897


Борисова О. «Світ у дитячих долоньках» об'єднує небайдужих  / 
О. Борисова // Библиотерапевт. – 2017. – №12. – С. 14. – Режим 
доступу : http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/19027

Борисова О. Добро починається з нас / О. Борисова // 
Бібліотерапевт. – 2018. – №12. – С. 7. – Режим доступу : 
ttp://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/22350

Опубліковано два щорічних звіти про плідну
діяльність благодійного проекту «Світ у дитячих
долоньках», ініційованого колективом Наукової
бібліотеки ХНМУ. Розкрито суть і головну мету візитів
групи волонтерів до дитячих лікарських та виховних
закладів, де діти змушені перебувати тривалий час. У
звітах наведено детальну інформацію про партнерів, що
підтримують проект, поповнюючи матеріально-
ресурсну базу для проведення майстер-класів. Кожного
року керівники проекту висловлюють щиру подяку всім,
хто приєднався до доброчинного руху бібліотекарів!
Звіт супроводжується яскравим ілюстративним
матеріалом – власноруч зробленими дітлахами
поробками. Таким чином, творчий підхід до реалізації
заходів налаштовує маленьких вихованців на
позитивний емоційний стан і підтримує його.

http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/19027
http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/22350


Громадські і благодійні організації в Україні. Реєстрація та 
діяльність / М. В. Лациба, С. П. Старосольська, Д. В. Сидоренко 
[та ін.]. – Київ : Україна, 2019. – 148 с. – Режим доступу : 
https://drive.google.com/file/d/1FQ2whWGolfWZZYiaVmgTcAy1K6x
LltRK/view

Цей навчальний посібник розкриває основні
аспекти реєстрації та діяльності громадських та
благодійних організацій України з позиції вимог
законодавства та практики роботи. Він допоможе
зорієнтуватись в різних нормативно-правових
документах, та отримати максимально широке
уявлення про роботу організацій громадянського
суспільства.

https://drive.google.com/file/d/1FQ2whWGolfWZZYiaVmgTcAy1K6xLltRK/view


У посібнику наведено фактографічна інформація

історії благодійності у світі на в Україні, наукові

підходи до класифікації волонтерів, інформацію про

міжнародний волонтерський рух, нормативно-

законодавчу базу волонтерської роботи, зміст і

напрямки діяльності волонтерських груп,

організаційно-технологічні основи волонтерської

діяльності. До кожного розділу запропоновано

перелік орієнтовних завдань для самосійної роботи.

Зміст посібника доповнюють словник основних

понять, табличні матеріали, додатки, тести.

Менеджмент волонтерських груп від А до Я : навч.-метод. 

посіб. / за ред. Т. Л. Лях. – Київ : Версо-04, 2012. – 288 с. –

Режим доступу: 

http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/3486/1/T_LYAKH_MVGV

ADZ_KSP&SR_IL.PDF

http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/3486/1/T_LYAKH_MVGVADZ_KSP&SR_IL.PDF


Посібник містить методичні вказівки щодо

проведення практичних вправ та ігрових

активностей, що спрямовані на закріплення знань та

побудову розуміння щодо сутності та специфіки

волонтерської діяльності та цивільно-правової

відповідальності волонтера, вирішення конфліктних

ситуацій, проектного управління у волонтерській

діяльності, підвищення особистої стресостійкості

волонтера. Методичні вказівки дозволяють провести

ділові та імітаційні ігри щодо організації та

проведення виборів (з точки зору участі волонтерів в

якості помічників), розрішення конфліктних ситуацій

під час проведення масових заходів тощо.

Школа волонтерів : навч. посіб. / За заг. ред. Г. С. Скитьової. –
Київ, 2016. – 166 с. – Режим доступу : http://poruch.ua/wp-
content/uploads/2017/01/Posibnik-VGO-PORUCH.pdf

http://poruch.ua/wp-content/uploads/2017/01/Posibnik-VGO-PORUCH.pdf


Киричок І. Волонтерська діяльність бібліотек ВНЗ : [доповідь-
презентація на педагогічній майстерні «Бібліотечна інноватика» 
в рамках ХІV Міжнародної методичної школи-семінару «Сучасні 
педагогічні технології в освіті», 2 лютого 2017 р., НТБ НТУ "ХПІ"] / 
І. Киричок. – 2017. – 21 слайд. – Режим доступу : 
http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/15629

У 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.

http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/15629


Закон України «Про волонтерську діяльність» від 
19.04.2011 № 3236-VI [Електронний ресурс] / Верховна 

Рада України. - Режим доступу: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5073-17

У документі докладно описано загальні засади
благодійної діяльності в Україні, забезпечує правове
регулювання відносин у суспільстві, спрямованих на
розвиток благодійної діяльності, утвердження
гуманізму і милосердя, забезпечує сприятливі умови
для утворення і діяльності благодійних організацій.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5073-17


Благотворительность с Ириной Иванчик // Новое время страны. –

2018. – №41. – С. 9.

Благотворительность с Надеждой Шаломовой // Новое время 

страны. – 2018. – №43. – С. 11.

На сторінках часопису «Новое время страны»
представлено інтерв'ю Ірини Іванчик та Надії
Шаломової, керуючих благодійними організаціями, що
функціонують на території України. Це Благодійний
фонд «Повір» та Фонд Бориса Ложкіна. Всього у п'яти
запитаннях керівники розкривають діяльність
організацій, умови надання благодійної допомоги,
розповідають про розподіл бюджетних коштів. Не менш
важливим питанням для філантропів є пошук яскравих
прикладів у своїй особистій благодійній діяльності.
Інтерв'ю проведені з метою розкриття діяльності
міжнародного благодійного руху #GivingTuesday, до
якого долучилась Україна разом з представниками 150
країн світу.



Волонтери. Мобілізація добра : збірка /                            
Г. Вдовиченко [та ін.]. – Харків : Клуб сімейного 
дозвілля, 2015. – 253 с. : фото

Книга про звичайних людей, які роблять
надзвичайні речі. Про тих, хто не здається і завжди
готовий допомогти, з ранку до вечора шукаючи нові
можливості та способи! Вони збирають кошти,
привозять ліки і воду, надають притулок і надію,
зігрівають душевним теплом. Це – ВОЛОНТЕРИ!

Збірка складається з проникливих віршів, есе і
оповідань від найкращих сучасних українських авторів,
слова яких змушують замислитись над феноменом
волонтерства, а можливо й зважитись на власний крок
до благодійної допомоги. До видання увійшли твори
Г. Вдовиченко, К. Бабкіної, Л. Денисенко, І. Карпи,
І. Славінської, Г. Шияна, і. Роздобудько, А. Любки,
М. Кіндрука і С. Жадана.



Костина Н. Билет в одну сторону : роман / Н. Костина. –
Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2015. – 304 с.

Покохати до нестями і спростувати думку, що у
людини є тільки один білет в ту єдину сторону…

На фоні воєнного конфлікту на Сході України
розгортається історія кохання. Їм судилось зустрітись,
щоб врятувати один одного. Вона – випускниця
харківського медичного вишу, відмінниця, яка вірить
в ідеали гуманності, чесності і безкорисливості,
активістка і волонтерка Євромайдану, а згодом –
просто санітарка у військовому шпиталі. Він –
простий російський хлопець, захотів заробити
грошей не дуже чесним шляхом. На думку дівчини,
головна мета медика не будування кар'єри, а
своєчасна допомога тим, хто потребує твоїй
професійних вмінь у дану мить!



Талан, С. Повернутися дощем : роман / С. Талан ;                             

iл. А. Малкіна. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – 448 с.

Головна героїня роману Настя пережила дуже
багато лиха – полон у сепаратистів, обстріли
рідного міста, жахливі сварки і непримиримі
непорозуміння у сім'ї, де вже кожен ладен піти
проти родичів, та й ще коханий покинув навіть після
пережитого разом жахіття. Але вона не втрачає віру
у світле майбутнє країни, робить все залежне від
неї! Вона волонтер і везе благодійну допомогу до
Іловайську, де вже вирує танець бою! Калейдоскоп
страхітливих картинок війни, яка триває лише за
кілька сотень кілометрів від мирної частини рідної
країни. Далі – ще ряд випробувань, але які наочно
показують усю відданість волонтера справі,
незважаючи на ризик!



Якорнов Д. Е. То АТО. Дневник добровольца / 
Д. Е. Якорнов. – Харків : Vivat publishing, 2016. – 398 c. : фот.

Перед читачами унікальна подія у світі
літературного життя – розповідь про допомогу
волонтерами бійцям Операції Об'єднаних Сил
(ООС), але зі сторони військових! У форматі
щоденника доброволець яскраво та емоційно описує
роль волонтерського руху. Прохання долучитись до
пошуку потрібного приладдя, відверті розмови чи
прості поради, смішні історії наперекір жахливому
сьогоденню на фронті. Автор, взявши на себе роль
хронікера, стверджує, що цей щоденник написаний
тільки для того, щоб показати буденність
військовослужбовця без прикрас і неупередженості.
Він зауважує, що складні сюжети військових дій
інколи неможливо пережити без гумору і жартів.



Охріменко Л. Волонтерські історії / Л. Охріменко, 
М. Кащавцев. – Харків : Видавництво Іванченка І.С., 
2019. – 218 с.

Збірка оповідань про волонтерську діяльність в
зоні проведення ООС. У центрі більшості розповідей –
життєві історії звичайних людей, які роблять
надзвичайні речі! Підривник танків, бабуся-музикант,
закохана пара і волонтери – ось вони, герої оповідань!
Всі історії наповнені динамічними подіями, а емоції
автора передаються читачеві, вони щирі і відверті!

Друга частина збірки, написана у співавторстві
Людмили Охріменко та Михайла Кащавцева, має
фантастичний сюжет. Це мікс стилів і реальностей,
але головними в ньому є доброта і бажання
допомогти!

Видання має автограф автора із найкращими
побажаннями для користувачів Наукової бібліотеки
ХНМУ!




