
У всьому світі 5 грудня відзначають міжнародний День волонтера - 

International Volunteer Day. Україна - єдина країна в світі, де цей день 

переходить в День збройних сил, який відзначається 6 грудня. 

День волонтера був заснований ще в 1985 році за ініціативою Генеральної 

Асамблеї ООН. Цей день дає можливість добровольцям і різним організаціям 

відсвяткувати свою роботу, поділитися своїми цінностями і розповісти про 

себе. 

В Україні волонтерський рух розпочався в 90-х роках, а офіційно його 

визнали 10 грудня 2003 року, згідно з Постановою Кабміну. 

Волонтери - це мобільна резервна армія України. У ній є свої 

постачальники, медичні підрозділи, авторемонтні майстерні, фінансисти, 

медичний транспорт, служба тилу (яка виробляє необхідні для армії речі і 

продукти). Навіть свої засоби масової інформації: сьогодні в Україні волонтери 

стають відомими блогерами поки пишуть звіти в соцмережах. 

Завдяки нелегкій праці волонтерів безліч людей отримує необхідну 

допомогу. Волонтери допомагають дітям і дорослим, піклуються про здоров'я 

людей і тварин, їхній комфорт і безпеку. Нерідко волонтерам доводиться навіть 

ризикувати власним життям заради порятунку інших.  

В нашому коледжі теж працюють волонтерські загони з різних напрямків 

роботи. Один з них – це волонтерський загін « Рятівник» з надання першої 

медичної допомоги, керівник -  викладач  Хірургії Маслова О.В., заснований у 

2018 році.  

 
              

Значення першої медичної допомоги важко переоцінити. Своєчасне надання та 

правильне проведення медичної допомоги не тільки рятує життя 

постраждалому, але й забезпечує подальше успішне лікування хвороби або 

ушкодження, попереджує розвиток тяжких ускладнень . 

За статистикою -  20 з 100 загиблих могли бути врятовані, якщо б допомога 

була надана своєчасно  на місці пригоди. Відсутність допомоги протягом 1 

години після ушкодження збільшує кількість  летальних наслідків  на 30 %, до 

3-х годин - на 60 % и до 6-ти годин - на 90 %. 

Студентами нашого волонтерського загону « Рятівник » під гаслом «Знати, 

вміти, рятувати», якщо дозволяє епідеміологічна ситуація,  щомісячно 



проводяться практичні тренінги з учнями шкіл міста з надання першої медичної 

допомоги при різних видах травм. 

Під час  цих занять студенти – волонтери розповідають  що ж це таке 

перша медична долікарська допомога,  основні  алгоритми дій при різних 

критичних ситуаціях, проводимо  практичні тренінги з надання допомоги при 

різних травмах та ушкодженнях. На цих тренінгах  учні  з цікавістю та 

задоволенням приймають активну участь в виконанні практичних завдань, 

навчаються  власноруч накладати пов’язки, зупиняти кровотечі, проводити 

транспортну іммобілізацію при переломах, опановують прийоми серцево – 

легеневої реанімації.  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  


