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У статті висвітлено досвід роботи бібліотеки ВНМУ ім. М. І. Пирогова стосовно організації 

дозвілля молоді шляхом поєднання творчої самореалізації студентів та викладачів. Організація 

дозвілля студентів базується на функціонуванні ряду гуртків та клубів за інтересами. Велика 

увага приділяється  напрямку морального виховання, яке  здійснюється такими формами 

роботи, як проведення бесід, організація вечорів, концертів, залучення студентів до участі в 

акціях гуманістичного характеру.  

 

 

Вічна і невмируща професія лікаря завжди викликала шану та визнання. У 

Вінницький національний медичний студенти приходять за покликанням. Тож так 

важливо, щоб, навчаючись, вони усвідомили, що їм довіряють найдорожче – 

людське життя. І, впевнившись у власній заповітній мрії, ця довіра тільки 

зміцнювала їх бажання стати медиками-професіоналами. Лікар – це не просто 

фахівець, це творець, талановита і гармонійна людина. Тому важливе значення в 

університеті надається не тільки професійній підготовці студентів. Час навчання є 

етапом соціалізації студента, який полягає у формуванні особистості із широким 

світоглядом, ерудицією, інтелектом, своєрідними поглядами тощо.  

Бібліотека, як один з підрозділів університету, долучається до виховного 

процесу цілою низкою культурно-просвітницьких заходів, намагаючись 

допомогти у самовдосконаленні та саморозвитку кожного студента, прищепити 

моральні та етичні цінності. Любов до прекрасного допомагає переборювати 

певні труднощі студентського життя та надихає на творчі пошуки. Сучасна 

студентська молодь має різносторонні уподобання – музика, живопис, поезія та 

ін.  

 При науковій бібліотеці плідно працює творче об’єднання “Літературна 

вежа”, яке сформувалося на базі гуртка любителів поезії. До роботи гуртка 

долучилися студенти, закохані в поетичне слово та, власне, які й самі пробували 

писати вірші. Протягом 20 років тонкі, чутливі душі молоді розширили межі 

прекрасного. Тепер на їх засіданнях у невимушеній обстановці за філіжанкою 

запашного чаю можна чути чудові пісні, музику, поезію, прозу та 

насолоджуватися власними витворами мистецтва. Ці засідання допомагають 

студентам розкрити себе, свій талант, увійти в коло однодумців – палких 

шанувальників або критиків.   

За час існування творчого об’єднання бібліотека підготувала до друку 8 

поетичних збірок. Два видання «На крилах натхнення» поєднали творчість 

студентів та викладачів університету. 20-річний ювілей «Вежі» було вшановано 

збіркою членів творчого об’єднання «Подих весни», де вперше побачили світ 

вірші поетів-початківців, студентська проза та малюнки. За сприянням ректорату 

університету вийшла друком збірка віршів «Схованки душі» Ольги Швець,  

студентки другого курсу, тепер уже лікаря загальної практики – сімейної 



медицини. У виданні «Вічність-загадка» та «Музика моїх гір» представлені 

філософські вірші у стилі синквейн випускниці Гюлане Мусаєвої, які швидко 

розійшлися серед студентів. Порадником та наставником у цій творчості є 

керівник об’єднання Лізановська Л.Ф., з під її пера також вийшли друком дві 

збірки віршів «Мелодія золотої осені» та «Троянди від сина».    

Серед усієї низки масових заходів, які проводить бібліотека, 

найулюбленішими є щорічні вечори випускників «Літературної вежі». На таких 

зустрічах випускників різних років у святковій обстановці звучить багато теплих 

слів, вражають досягнення сучасних лікарів, а за чашкою чаю чути корисні 

поради та цікаві моменти студентського і «дорослого» життя. Талісманом  

творчого об’єднання є дзвіночок, який символізує хід часу, а його звук – молитву  

і перемогу. Як  оберіг, їх отримують на згадку всі випускники.  

У кожної людини, як стверджує легенда, є два береги: від одного з них 

людина відпливає, а до іншого неодмінно має пристати. На цій дорозі завжди 

трапляється багато труднощів, перешкод, є зупинки надії, юності, любові. І які б 

перешкоди не ставали на шляху наших учасників,  далеким теплим вогником  їм 

завжди світитиме берег нашої «Літературної вежі».  

    У роботу нашої бібліотеки, як один з аспектів, тісно увійшов 

народознавчий напрямок. Це також один із дієвих способів  залучення 

студентської молоді до творчості, вивчення народних традицій, знайомства з 

історією, побутом наших предків. Щороку бібліотека влаштовує фольклорні 

вечори, вечорниці, вертепи. Завжди, по-особливому, студенти відзначають 

Різдвяні свята. На той час у стінах нашого університету оживають дівочі гадання, 

парубоцькі небилиці, жарти, які супроводжує  різдвяна коляда. Під час дійства 

відчувається атмосфера великої єдиної родини, а різдвяна казка тихенько 

торкається сердець усіх присутніх у залі.  

Стало доброю традицією в День рідної мови, День слов’янської мови та 

писемності  влаштовувати свято, де студенти проявляють себе та свою  творчість: 

читають вірші українських поетів і власні, співають пісні, організовують виставки 

декоративно-прикладного мистецтва, виготовляють плакати тощо. У літературно-

музичних вечорах зазвичай беруть  участь студенти університету, члени 

“Літературної вежі” та іноземні студенти, зокрема з Ізраїлю, Еквадору, 

Палестини, Анголи, Судану. Студенти-іноземці рідною мовою читають твори та 

виконують пісні рідною та українською мовами.  

Ф. Достоєвський писав, що милосердя є найвищою формою людського 

існування. Це – одна з головних рис людини, особливо лікаря. Бібліотека завжди 

залучає студентів до численних благодійних  акцій. Активну участь вони брали в 

акціях «Паліативна та хоспісна допомога дітям Вінниччини» для онкохворих 

дітей; зі збору кришечок від пластикових пляшок на виготовлення протезів для 

поранених бійців; у благодійному ярмарку на допомогу пораненим в АТО, 

неодноразово відвідували поранених в шпиталі.  

Любов до книги, бібліотеки – це показники культурної, загальнорозвиненої, 

високоморальної особистості. Ці якості читачі бібліотеки проявили під час акції  

«Подаруй бібліотеці сучасну книгу», в ході якої фонд збільшився майже  на 

півтисячі видань. До акції активно долучилися викладачі та студенти 

університету. Всіх шанувальників було нагороджено календариками з логотипом 



акції та ручкою з написом «Бібліотека ВНМУ – шлях в науку». Найактивніші 

читачі – студенти та викладачі – отримали «Безлімітний читацький квиток», який 

дає першочергове право користуватися всіма послугами бібліотеки.  

Сьогодні у молодіжному середовищі виникає великий інтерес до 

самовдосконалення та пізнання нового. Бібліотека намагається розширити коло 

можливостей для реалізації різноманітних студентських запитів та побажань. 

Робота клубу «Що? Де? Коли?», учасниками якого є молоді, талановиті, 

кмітливі та енергійні студенти, сприяла їх інтелектуальному розвитку. І результат 

не забарився: неодноразові призові місця у міських та Всеукраїнських 

інтелектуальних іграх. «Метри» інтелектуального клубу «CSS» уже готують собі 

зміну – молоду команду «JESE», яка уже зуміла вибороти собі першу перемогу.     

Сучасний інформаційний простір займає все більше місця в повсякденному 

житті: подорожі, робота і просто спілкування без кордонів. Тому знання мов має 

неабияке значення в житті молодої людини. Як виявилося, у різних вікових 

категорій користувачів нашої бібліотеки є потреба у вивченні польської мови. 

Тож  у 2009 році на базі наукової бібліотеки ВНМУ ім. М. І. Пирогова вперше  

почав діяти  гурток польської мови. Студенти мають можливість не тільки 

вивчати мову сусідньої з Україною держави, але й познайомитися з культурою й 

історією, народними звичаями та традиціями Польщі. Навчальний курс є 

безкоштовним і вдало поєднує в собі новітні технології з традиційними методами 

засвоєння знань.  

У наш швидкоплинний час для бібліотек ВНЗ на слуху відкриті доступи, 

консорціуми, корпорації, наукометрія, репозитарії тощо. Проте ніколи не буває 

зайвим виховання головних загальнолюдських цінностей та прищеплення любові 

до прекрасного, які завжди є важливою складовою життя кожної людини. І, 

можливо, саме захоплення літературою та мистецтвом, підтримка мистецьких 

талантів, окрім обраної на все життя професії, допоможуть нашим студентам у 

майбутньому краще пізнати і змінити себе та навколишній світ на краще. Світ 

врятує духовна краса. Ця місія сьогодні стоїть перед нашою молоддю, а завдання 

– перед бібліотеками.    

 

 


