


1 грудня 2015 року захід, присвячений 
Всесвітньому Дню боротьби зі СНІДом

 Також, у Вас буде нагода послухати Ольгу Макар, 
представника європейського руху молодих людей 
"Молодь за Мир", яка буде розказувати про історію 
лікування СНІДу в Африці, зокрема, про програму 
лікування DREAM. 

 Виступила Тетьяна Олексіївна Логінова, лікар-
інфекціоніст, завідуюча кабінетом довіри ВІЧ/СНІД.

 провели експрес-методи діагностики ВІЛ- інфекції на 
тест-смужках (імунохроматографічні тест-смужки) із 
залученням студентів 1-6 курсів (практична частина) 







Відео проект 
випуск до Дня боротьби зі СНІДом.



Благодійні виставки, ярмарки. 



Привітання від студентів в 
дитячому онкологічному центрі.





Анатомія фарб.
Вільна програма, безліч призів, нові люди і 

приємні зустрічі з близькими.



Анатомія фарб.
Творча виставка картин, жива музика, смачне печиво, 

талановиті НМУшники.



Активісти команди під час заходу.



Hand-made від студентів

Більше шести благодійних виставок, ярмрок.



2016



Похід в Центральний військовий госпіталь до учасників 
АТО (на постійній основі).



Акція “Золоте Сердце” в центрі 
соціально-психологічної реабілітації 

(колишній дитячий будинок «Мрія Переяславщини»)





Flashmob “Free Hugs” та “Даруємо тепло”



27 лютого лекція з надання 
першої медичної допомоги,

за участі кафедри анестезіології.  



Лектор- Дьомін Євгеній Юрійович

( провів від СП НМУ близько 3х лекцій)



Співпраця з Bogomolets Family …



Активна робота через соціальну 
мережу 



Фотоквест.

На виконання три тижні. 

Теми:
1. Спогади стають важливішими  
за мрії.
2. В гармонії із ритмом міста.
3. Медицина в об’єктиві .
4. Музика вулиць.
5. Кохання. Як вітер не бачиш , а 
відчуваєш. 

Учасники: 19 учасників, 6 команд.





День Святого Валентина в парку Шевченка



8 березня. Пікантне привітання;)
все для прекрасної статті.



«НМУ має талант!»
було визначено: Гран-прі –Ксенію Кльосову; І місце –Севіль Нурієву; ІІ місце –

Дениса Міцеля; ІІІ місце –Христину Крищишин .

ВІДБІРКОВИЙ ТУР КОНКУРСУ «НМУ МАЄ ТАЛАНТ»-25.02.16

ФІНАЛ «НМУ МАЄ ТАЛАНТ»- 17.03.16



Голова журі: режисер-постановник Національного академічного драматичного 

театру імені Івана Франка, Народний артист України Дмитро Чирипюк. 
У якості суддів конкурсу виступили: автор Гімну Університету, професор Федір

Тишко,
керівник хорового колективу МКЦ Наталія Куцель, 
головний балетмейстер МКЦ Валерій Скрипка та

інтерн Університету, фіналіст шоу «Україна має талант» та  

«Голос Країни» Емін Самедлі.



8 березня для малозабезпечених. 
Готували і вітали студенти-активісти НМУ та усього Києва.



Благодійна Організація “ Молодь за мир ” разом з волонтерами 
кожного вівторка годують бідних.



Дієтотерапія. Факт чи міф?
Куратор проекту -Ліліана Нещерет.

 Правильне 
харчування - це 
головний атрибут 
фізичного та 
морального 
здоров'я 
суспільства і  
потужна зброя 
проти усіх хвороб!



Студенти з 
відділів 

парламенту 
здавали кров 
6 квітня до 

проекту Hillel.



Всеукраїнський екологічний 
фестиваль «ЧИСТОFEST». 





Аукціон в рамках Міжнародного конкурса 
— фестиваля «Щасливі долоні»

талоновитих дітей- cиріт. 



З дітьми від організації  «Щасливі 
долоні» працювали волонтери, активісти 

НМУ.



MISTER NMU 2016
15 травня 



17 травня студенти НМУ ім. Богомольця долучились до 
Дня безпеки дорожнього руху, який відбувся в стінах

КНЛУ, розповівши про правила надання першої

медичної допомоги при аваріях.



Акція з благодійною організацією 

Олени Піддубної «Щасливі долоні»

Захід відбувся на 
відкриття 

Equides Club.





Розігрувалась призи від спонсорів,
виручені кошти надали талоновитим дітям – cиротам на 

фестиваль в  Америці.



11 червня акція для дітей - аутистів, за 
підтримки волонтерских організації «Родина».









Всесвітній день охорони навколишнього середовища 5 

червня минув для нашої ініціативної команди біля
Кирилівського озера у місті Києві. Працювали зі студентами КНУ 

ім. Тараса Шевченка, НТУУ "КПІ", та Києво-Могилянської академії.



Курс розширеного життєзабезпечення
Advanced Cardiac Life Support. 



Тренінг відвідала перший замміністр Охорони Здоров'я, 
Ульяна Супрун 

зі своєю організацією «Захист Патріотів».







Робота з абітурієнтами/

студентами, починаючи

з початку серпня.

Залучення новоспеченого

першого курсу до заходів

до початку навчання.





Студенти НМУ працюють на святах 
24 серпня

 Дебют незалежної 
студентської 
організації
Stud Donor.

 Арт-терапія за участі 
новоспеченого першого 
курсу, майбутні активісти 
СП НМУ.



Студенти-медики вітають країну з 25-ою річницею 

Незалежності!



03.09.16. - Пройшла друга волонтерська акція "Такий
як я" за підтримки міжнародної волонтерської 

організації «Родина».











Особливий формат відео проектів. 
Чекайте на новинки ..)





"20.10.16. Life Hacks NMU" 



Співпраця з ХНМУ в створенні, 
розповсюдженні відео матеріалу для 

1го курсу з анатомії. 



ДНІ ДОНОРА в НМУ


