
ВОЛОНТЕРСЬКИЙ ЗАГІН « РЯТІВНИК» 

 

У всьому світі 5 грудня відзначають міжнародний День волонтера - International Volunteer 

Day.   

  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 Павлоградському медичному коледжі волонтерський рух був започаткований в 2005 р.  

Волонтерський загін «Рятівник» з надання першої медичної допомоги, керівник -  

викладач  хірургії Маслова О.В.  

 

 
              

          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» 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.  

     

 

 

 

  



ВОЛОНТЕРСЬКИЙ ЗАГІН «РОМАШКА» 

 

Волонтер - той, хто добровільно, за покликом серця, віддає свою енергію, час, ресурси і, 

чесно кажучи, частину свого життя заради допомоги іншим. 

В Павлоградському медичному коледжі під керівництвом Маловик Л.І. працює 

волонтерський загін «Ромашка». 

«Ромашка» означає чисте дихання. Мета роботи волонтерського загону є профілактика та 

попередження захворюваності на туберкульоз серед молоді нашого міста та пропаганда 

здорового способу життя. 

Існує думка, що туберкульоз є хворобою людей з низькою соціальною захищеністю . 

Волонтери вважають, що проінформована має бути кожна людина. Завжди існує ризик 

захворіти, бо шляхи поширення хвороби досить різноманітні. Поінформованість є запорукою 

захисту життя та здоров’я, саме тому волонтери пропагують здоровий спосіб життя серед 

молоді, попереджаючи їх про ризик захворіти на туберкульоз.  

 

 

 

 

 

Дорогі волонтери від щирого серця вітаю Вас з Міжнародним днем волонтера! Бажаю, 

оптимізму, невичерпної енергії , міцного здоров’я, добробуту, наснаги на добрі справи, 

родинного затишку і тепла, миру та благополуччя. Нехай кожен шляхетний вчинок одного 

волонтера спонукає до дії інших, а люди – віддячують вам добром і повагою. 

                         

  



ВОЛОНТЕРСЬКИЙ ЗАГІН «ПАНАЦЕЯ» 

 

Студенти-волонтери проводять інформаційно-просвітницьку роботу в молодіжних 

аудиторіях міста. Ця робота проводиться в рамках Міжнародної програми «Рівний-рівному», 

яка діє в усьому цивілізованому світі і є доволі ефективною. Для проведення такої роботи 

студенти проходять відповідну підготовку. В коледжі під керівництвом Семененко О.В. 

працює волонтерський загін «Панацея». 

Щороку в волонтерський загін приходить нове поповнення, яке залучається до роботи. 

Студенти-волонтери не тільки грамотно висвітлюють проблеми ВІЛ/СНІДу, 

туберкульозу, ІПСШ, а і акцентують увагу молоді на шляхах запобігання цих недугів. Вони 

пропагують здоровий та безпечний спосіб життя, стараються донести до своїх слухачів ті 

життєві цінності, які важливіші за тютюнопаління, вживання алкоголю, наркотиків, безладні 

статеві стосунки. А ще – усвідомлення того, що для збереження власного здоров’я потрібно 

уникати ризикованої поведінки. 

 
 

А напередодні – волонтери завжди проводили молодіжну вуличну акцію «Зупинимо 

СНІД, доки він не зупинив нас». В людних місцях вони роздавали пам’ятки, листівки, буклети 

і проводили бесіди з перехожими щодо профілактики ВІЛ/СНІДу «Захисти себе сам»., 

надавали інтерв’ю радіо «Самара» з цієї ж теми. Волонтери Павлоградського медичного 

коледжу приймали участь у міському святкуванні Дня волонтера. Тож давайте згадаємо разом 

як це було… 

  
Привітання з Днем волонтера у віршах 

Ти твориш добро, даруючи радість усім, 

Ти ділишся щастям і серцем своїм. 

Ти твориш добро, даруєш надію, 

Ти твориш любов, ти здійснюєш мрії. 

Душею і серцем ти завжди із ними, 

Для них ти є друг, і сім’я, і родина. 

Ти наче те сонце, що гріє весною. 

Для них ти як Ангел, що завжди з тобою. 

Ти рук не опустиш, ти йдеш до мети, 

Щаслива дитина, щасливий і ти. 

З дитячих сердець погане ти стер, 

Ти добра людина, ти – волонтер! 



ВОЛОНТЕРСЬКИЙ ЗАГІН «ІМПУЛЬС» 

 

Сьогодні свято людей, які продовжують творити добро на землі. Від усієї душі та щирого 

серця вітаю Вас із Міжнародним Днем Волонтера. В цьому році у нас ювілей, нашому 

волонтерському загону «Імпульс», під керівництвом викладача дисциплін «Акушерство», 

«Гінекологія» Сич Н.В., 10 років! Впродовж останнього часу цей день став особливим для нас. 

Ви всі є взірцем людяності і  доброчинства.  

У поспіху на допомогу іншим не шкодуєте власних сил, часу, здоров’я. Милосердя – чи 

не найблагородніша із людських чеснот. Вона проросла у ваших серцях і ви повсякчас 

пробуджуєте її в інших. Кожен із вас народжений,щоб бути щасливим и творити добро.  

Вітаю вас з чудовим святом – Днем Волонтера. Нехай всі в вашому оточені пізнають що 

таке радість, позитив, щастя, допомога і підтримка. Як безмежним є милосердя, так нехай 

безмежними будуть доброта, повага , любов і достаток у Ваших сім’ях та домівках. Нехай  Вам 

сьогодні дістанеться крапелька любові і ніжності, турботи і тепла. Хай волонтерство 

розвивається і процвітає поряд з нашою Батьківщиною. 

 Злагоди, благополуччя і миру всім Вам! 

Велика подяка, дорогі волонтери, за небайдужість і добросердечність. Зі святом, з 

міжнародним Днем Волонтера! 

 

  
 

 

 
 

 


