
Щоденні молодіжні зустрічі у бібліотеці 

 

Турбота про гармонійний і всебічний розвиток студентської молоді об’єднує зусилля 

університету та бібліотеки. Для того, щоб роки навчання залишились у пам’яті назавжди, 

щоб слава про медичний університет поширювалася світом, бібліотека спрямовує свої 

зусилля на різносторонній розвиток молоді та позиціонує себе не тільки як книгозбірню, а 

місце, де користувачу надається можливість розвиватися як особистості, опрацьовувати 

масив інформації та вдосконалювати власні здібності. Зрештою, прагне бути тим затишним 

місцем, яке хочеться відвідати знов і знову. 

У оновленій бібліотеці життя вирує щодня і не лише в оточенні книг. Отримавши 

просторе приміщення, бібліотека стала «університетською вітальнею», місцем, що об'єднує 

за інтересами різні групи молоді, місцем, де будуть задоволені різноманітні культурні, 

інформаційні та дозвільні потреби науковців, лікарів та студентів.  

Улюбленим місцем, яке об'єднало студентів для спілкування, навчання та творчої 

взаємодії, викладачів – для проведення науково-практичних зібрань, став коворкінг-центр 

бібліотеки. Тут приємно працювати як самостійно, так і командою. Час та місце щоденних 

засідань різних студентських організацій університету резервується та узгоджується 

попередньо. У вечірній час простір бібліотеки використовують: студентське наукове 

товариство (СНТ), гурток жестової мови (понеділок); Українська асоціація студентів-медиків 

(UMSA), КОДОН (клуб обговорення діагностики окремих нозологій), англійський для 

медиків «Speaking club», молодіжне об'єднання «Студентське Братство Вінниччини» 

(вівторок); Doctor Thinking Global Community/Доктор Думає (середа); творча студія 

«ВЕЖА», Рада студентського самоврядування ВНМУ ім. М. І. Пирогова  (РСС) (четвер); 

Клуб  «Що? Де? Коли?» (п’ятниця). Та це лише частина усіх бажаючих. У денний час у 

бібліотеці також завжди гамірно. На наш погляд, студенти використовують кожну вільну 

хвилинку, щоб зазирнути до бібліотеки. Іноземні студенти, освоївши всі читальні зали, 

кімнати для індивідуальних робіт та зони рекреації, почувають себе як вдома, а м’які пуфи, 

крісла та диванчики сприяють цьому. 

Не зраджує бібліотеку протягом 6 років студентський інтелектуальний клуб «Що? Де? 

Коли?» ВНМУ ім. М. І. Пирогова, який успішно розвивається та нестримно рухається 

вперед, підкорюючи все нові і нові вершини. Ігрові форми, які практикуються в діяльності 

клубу, формують вміння та навички логічного, швидкого мислення, роботи в команді, 

розширення ерудиції студентів. Систематичні тренування стали основою для перемог у 

драйвових, емоційно насичених та інтелектуально напружених  турнірах «розумників». 

Традиційно команда є учасником щорічних інтелектуальних ігор Відкритого кубку міста 

Вінниці на призи міського голови, до Дня української писемності та мови, до Дня 

працівників освіти, до міжнародного Дня студента тощо. Згуртована команда щоразу 

доводить бажання перемагати і займає призові місця.  

Долучитися до дискусій про актуальність системних  медичних знань у професійному 

зростанні клініциста та їх прикладне значення мають можливість учасники заходів, які з 2017 

року організовує медичне товариство «DoctorThinking/ДокторДумає». Це об’єднання 

студентів, викладачів, науковців, лікарів, яке поширює якісні медичні знання і навички, 

популяризує доказову медицину. В його діяльність входить створення і організація 

конференцій, коворкінгів, онлайн-трансляцій виступів, створення вебінарів, майстер-класів 

тощо. Назва, тематика, спрямованість, категорії читачів найрізноманітніші, але ту користь, 

яку вони несуть, переоцінити важко. Кожен захід медичного товариства сприяє підвищенню 

якості підготовки фахівців, розвитку наукової діяльності та організаційної активності 



студентської молоді. Цікаві відео для навчання систематично транслюються на ютуб-каналі 

https://bit.ly/2YCqT0R.  

Порушення слуху або повна його втрата – дуже сумний діагноз. Але як бути медику, 

коли потрібно надати допомогу людині обмеженій у спілкуванні? Шестикурсниця Тетяна 

Шарінга ініціювала курси вивчення жестової мови, що дасть змогу відкрити досі не відомий 

світ – світ повної тиші та отримати можливість зрозуміти тих, хто постійно живе у ньому. 

Двічі на тиждень, у понеділок та п’ятницю, викладачка-волонтерка Світлана Заборовська 

навчає студентів-медиків базових жестів та медичної термінології.  

Молодь усвідомлює, що знання іноземних мов є ключем до успіху в сучасному світі, 

відкриває перед людиною нові можливості, дає більше шансів у житті. Охочих до 

вдосконалення та поглибленого вивчення іноземної мови об’єднав студентський гурток 

«Speaking club» – англійський для медиків». Його діяльність передбачає не тільки розвиток 

та удосконалення розмовних навичок та вимови, а й вивчення медичної лексики та побудови 

граматичних конструкцій. Студентам допоможуть впоратися з мовним бар’єром і довести до 

автоматизму безліч стійких фраз і сполучень. На практичних заняттях відбувається 

відпрацювання діалогів, які імітують реальні життєві ситуації: це і  складання історії 

хвороби, огляд та спілкування з пацієнтом, призначенням курсу лікування, повідомленням 

пацієнту хороших чи невтішних новин з урахуванням менталітету і способу мислення 

хворого. 

Пошук нових ідей у сфері духовного становлення спонукав бібліотечних працівників 

створити при бібліотеці творчу студію «Вежа», яка об’єднала студентів різних курсів та 

факультетів ВНМУ ім. М. І. Пирогова. Студентський актив намагається підтримувати і 

вдосконалювати традиції клубу, залучати на початку навчального року нових членів. І от уже  

понад двадцять років жодні свята не відбуваються без участі «Вежі». До кожного 

щочетвергового засідання бібліотечні працівники старанно готуються, адже кожна зустріч є 

святом гарного настрою для його учасників – це і змістовний відпочинок, і душевне 

спілкування, що дає змогу дізнатися більше один про одного, віднайти своє місце духовного 

затишку та спокою, поділитися радісними моментами, обмінятися думками, задовольнити 

естетичні та пізнавальні потреби. 

Молодь не обмежується поетичними практиками, але, зазвичай, із задоволенням охоче 

відгукується на прохання підготувати цікаву розповідь, пише та декламує власні поетичні 

проби, вносить своє бачення у хід сценарію. Ніхто не залишається осторонь, у кожного є 

можливість проявити себе, розкрити свій внутрішній світ, творчий потенціал, проявити свою 

дотепність та продемонструвати свої здібності. А основою зацікавленості студентства є 

різноманітність занять. Тому форми щотижневих зустрічей постійно змінюються: 

проводяться вечори декламації власної поезії, майстер-класи відомих на Вінниччині осіб, 

екскурсії по таємних куточках бібліотеки, презентації старовинних книг з неймовірною 

історією, бесіди про відомих письменників з розкриттям маловідомих фактів їхнього життя, 

відвідування Вінницького обласного українського академічного музично-драматичного 

театру ім. М. К. Садовського, Вінницької обласної філармонії або гамірний відпочинок на 

природі з гарною піснею під акомпанемент гітари.  

Таким чином, розширюючи комунікаційний простір, бібліотека продовжує 

створювати умови для творчого самовираження кожного студента та дбати про збереження 

його унікальності та розкриття власних потенційних здібностей. У стінах бібліотеки кожен 

може цікаво та з користю провести вільну годину, знайти необхідну інформацію й розраду. 

https://bit.ly/2YCqT0R

