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Студенти – активна і мобільна частина молоді, яка швидко реагує

на зміни в суспільстві, тому є нагальна потреба в певній підготовці їх

до виконання не тільки професійних, а й соціальних ролей як в

матеріальній, так і духовній сферах людської діяльності

Гуманність, емпатія, милосердя мають бути невід’ємними

складовими професійних компетентностей лікаря-професіонала



Харківський національний медичний

університет є лідером студентського

волонтерського руху серед вишів

України, який налічує сьогодні понад
2,5 тис. учасників

Історична довідка:

на початку 1920-х років за ініціативи студентів

була створена ліга «Друзі дітей», що

допомагала голодуючим і безпритульним

дітям. Були й інші проєкти – волонтерський

рух набирав обертів



2013 рік – в ХНМУ відкрито відділення молодіжної університетської

волонтерської служби паліативної та хоспісної допомоги

«Era Caritas» – Ера милосердя

Студенти-медики надають психологічну допомогу пацієнтам, які

страждають на невиліковні та інфекційні хвороби, ветеранам,

пораненим бійцям, дітям



Активна взаємодія бібліотеки зі студентським самоврядуванням

привела до дієвої співпраці та участі у різноманітних волонтерських

акціях, серед яких:

 «Коробка хоробрості» для хворих дітей

 збір коштів на придбання необхідних засобів для лікування хворих

 акції на підтримку малечі з дитячих будинків,

 акції допомог пораненим бійцям тощо



2016 рік – Наукова бібліотека ХНМУ започаткувала

власний благодійний проєкт «Світ у дитячих долоньках»

Мета – організація дозвілля дітей, що потребують

особливої уваги, в першу чергу, пацієнтів онковідділень

дитячих лікарень та вихованців дитячих будинків Харкова



Наш проєкт підтримують

 академічна спільнота ХНМУ

 викладачі і студенти різних вишів м. Харкова

 бібліотекарі з інших установ

 небайдужі містяни

«Світ у дитячих долоньках»



Бібліотекарі та студенти-медики 

 активно працюють з маленькими пацієнтами 

 знаходять спільні теми для розмов 

 навчають їх та навчаються самі

 підтримують і надихають на скоріше одужання 

«Світ у дитячих долоньках»



Чому саме студенти частіше стають волонтерами? 

Мотивація у кожного різна:

 ідея – визначає основні принципи волонтерської діяльності

 емпатія – прояв емоційного співпереживання іншій людині

 потреба у спілкуванні – впливає на позитивний емоційний стан

 професійне становлення та самореалізація – реальні умови

для формування особистості майбутнього фахівця



Волонтерська діяльність:

 складова культурно-просвітницької та виховної місії 

університетської бібліотеки 

 важливий чинник у підтримці активної громадської позиції 

студентської молоді 

 впливає на організацію та забезпечення сприятливих умов 

соціалізації молоді шляхом проведення спільних заходів 

Залучаючи студентів-медиків до волонтерської діяльності,                       

Наукова бібліотека сприяє: 

 професіоналізації особистості майбутнього лікаря, 

 набуттю фахових компетентностей, 

 вихованню духовно-етичної культури, 

 становленню важливих життєвих, ціннісних орієнтацій



Дякуємо за увагу!

Ірина Киричок Оксана Борисова Марина Заговора
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