Звіт голови Ради ветеранів Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка
ЯНЧУКА СЕРГІЯ ЯРОСЛАВОВИЧА
за виконану впродовж 2013-2016 н.р. роботу
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Назва. Кількісна характеристика

Термін
виконання
Опублікував статтю в газеті «Київський університет» (№ лютий 2013
3-4 (2203) лютий 2013 р.) з нагоди вшанування учасників
бойових дій на території інших держав. Назва статті:
«Позиція «наша хата з краю» не має права на
існування».
Янчука Сергія Ярославовича обрано Головою
24.09.2013
Організації ветеранів Інституту філології
З нагоди Дня ветерана організував та провів зустріч
08.10.2013
студентів перекладацьких відділень Інституту філології
з к.філол.н., проф. Ільком Вакуловичем Корунцем
Відредагував та доповнив статтю Анни Мукан про
15-22.10.2013
зустріч з к.філол.н., проф. Ільком Вакуловичем
Корунцем з нагоди Дня ветерана. Статтю подано до
друку в газету «Київський університет»
Брав участь в урочистостях з нагоди 70-ї річниці
06.11.2013
визволення Києва від німецьких загарбників
Взяв участь у роботі 10-ї ювілейної Асамблеї
12.11.2013
Громадської ліги Україна-НАТО «Роль громадянського
суспільства у сприянні безпеці та демократичним
цінностям в Україні»
Представляв Раду ветеранів війни і праці КНУ імені
29.11.2013
Тараса Шевченка на Всеукраїнському військовоБудинок
патріотичному форумі
офіцерів
Організував і провів Вечір пам’яті С.М.Пригодія і
27.02.2014
О.Д.Павлова – учасників бойових дій, які були
ІФ КНУ
працівниками Інституту філології
Організував і провів тренінг з надання першої медичної 29.04.2014
допомоги зі студентами-членами Студентської гвардії
Радіофізичний
КНУ.
ф-тет, ауд. 42
Відвідав заняття з вогневої підготовки, яке проводилися 04.10.2014
з членами Студентської гвардії КНУ у Військовому
ВІ КНУ
інституті КНУ
Організував урочистий випуск І-ї групи Студентської
13.10.2014
гвардії КНУ
Актова зала
Головного
корпусу КНУ
Залучив представників Студгвардії до спільної з
22.10.2014
членами Ради ветеранів КНУ екскурсії до Державного
музею-заповідника «Битва за Київ у 1943 році».

13. Долучився до організації благодійного ярмарку «Від
студента – до воїна» на радіофізичному факультеті.
14. Організував поїздку викладачів та студентів на
Берковецьке (міське) кладовище для вшанування пам’яті
Святослава Горбенка, загиблого в зоні АТО студента
Інституту філології
15. Брав участь у Конференції первинних ветеранських
організацій Організації ветеранів України із доповіддю:
«Військово-патріотичне виховання студентської молоді
– пріоритетний напрям роботи Ради ветеранів КНУ»
16. Брав участь у IV Всеукраїнському форумі ветеранів.

06.11.2014
06.11.2014
Берковецьке
кладовище
05.12.2014
Головний
корпус КНУ
23.12.2014
Будинок
офіцерів
11.03.2015

17. Брав участь у відкритті виставки «Маріуполь – місто,
яке захищається». Численні експонати та фотоматеріали Національний
виставки демонстрували підступність та наслідки агресії історикоархітектурний
Російської Федерації проти України.

музей «Київська
фортеця».

18. Організував проведення тренінгу за системою «Спас»
для членів Студгвардії КНУ. Тренінг включав таку
підготовку студгвардійців: 1. виведення на особливий
стан психіки, що допоможе не втрачати самовладання у
стресових ситуаціях 2. контроль власної психічної
енергії, та здійснення впливу на психічний стан
противника 3. психологічна реабілітації після
стресових ситуацій 4. психологічна допомога бійцям, які
страждають від пост-травматичного синдрому.
19. Долучився до організації благодійного фестивалю "Від
студента до воїна", мета якого – збір коштів для
забезпечення речами першої необхідності та
спорядженням бійців Cтудгвардії КНУ.
20. Оновив та урочисто відкрив стенд під назвою
"Знаємо...Пам'ятаємо...Шануємо...", присвячений
ветеранам Другої світової війни, локальних конфліктів,
миротворчих місій та учасникам АТО.
21. Взяв участь у засіданні Громадської ради при
Міністерстві оборони України у якості представника
громадської організації «Всеукраїнське об’єднання
«Союз учасників миротворчих операцій» із правом
голосу і підпису документів, що стосуються роботи
Громадської ради при Міністерстві оборони України.
22. Подав письмове звернення т.в.о. Національної гвардії
України генерал-лейтенанту Балану М.І. щодо
організації та проведення практичних стрільб з автомата
Калашникова для членів Студентської гвардії КНУ
23. Організував та модерував зустріч членів Студентської
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гвардії КНУ із радником посла Фінляндії Ансі
Кулбергом (Anssi Kulberg). Метою зустрічі було
ознайомлення представника Посольства Фінляндії із
діяльністю Студентської гвардії КНУ, обмін досвідом
роботи недержавних молодіжних організацій України та
Фінляндії, а також налагодження діалогу й можливої
подальшої співпраці між студентськими об’єднаннями
Київського національного університету імені Тараса
Шевченка та Фінляндії.
Взяв участь в 11-й Асамблеї Громадської ліги УкраїнаНАТО разом з керівником ідеологічної секції
Студентської гвардії КНУ В’ячеславом Масним. Тема:
«Україна та НАТО: спільна протидія гібридній війні».
Подав до друку в газеті «Київський університет» статтю
«Вшануймо роковини пам'яті героя», присвячену
Святославу Горбенку, студенту Інституту філології,
який загинув в зоні АТО.
З нагоди Міжнародного дня перекладача організував
зустріч студентів та викладачів перекладацьких
відділень з Максимом Іллічем Козубом – конференцперекладачем та учасником АТО
Разом з представниками університету та Студгвардії
КНУ взяв участь у вшануванні роковин з дня загибелі в
зоні АТО Святослава Горбенка, студента Інституту
філології
Разом з Оксаною Данильченко дав інтерв’ю
кореспонденту Радіо УНІАН про відзначення в КНУ Дня
захисника України та військово-патріотичне виховання
студентської молоді.
Взяв участь в організації та відзначенні Дня захисника
України

Головний
корпус КНУ, к.
329

02.07.2015
Дипломатична
академія при МЗС
України

вересень 2015

30.09.2015
ІФ КНУ

03.10.2015
Берковецьке
кладовище

10.10.2015
КДТРК,
Радіо
«Голос Києва»,
вул. Хрещатик, 6
14.10.2015
Головний
корпус КНУ
Взяв участь у відзначенні Дня вшанування пенсіонерів і 10.11.2015
ветеранів органів внутрішніх справ України та 20-річчя НАВС
створення ветеранської організації НАВС на запрошення
Ради ветеранів Національної академії внутрішніх справ.
Взяв участь у церемонії вшануванні пам'яті загиблих у 11.11.2015
всіх війнах. Церемонії проходила біля пам’ятника Парк Слави, вул.
Невідомому солдату в парку Слави за участі військових Івана Мазепи
аташе багатьох країн світу.
Взяв участь у Першому Громадянському форумі КНУ 18.12.2015
імені Тараса Шевченка з доповіддю: «Формування у
студентської молоді високої патріотичної свідомості,
почуття вірності та любові до Батьківщини, готовності
до виконання конституційного обов‘язку щодо захисту
національних інтересів України (на прикладі Інституту
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філології КНУ імені Тараса Шевченка)»
Взяв участь у нараді за участі проректорів Університету
В.П.Макаренка (адміністративно-господарська робота)
та В.В.Шамрая (навчально-виховної роботи), а також
директора студмістечка С.В.Легкого та керівників
Студгвардії КНУ, з питань виділення та облаштування
приміщення для потреб Студгвардії КНУ.
Взяв участь у мітингу-реквіємі на честь Героїв Небесної
Сотні в Інституті філології
Взяв участь у Звітно-виборній конференція Організації
ветеранів КНУ імені Тараса Шевченка. Тема доповіді:
«Допомога у здобутті якісної освіти ветеранами АТО –
це почесний обов’язок освітян»
Разом із членами Студгвардії КНУ взяв участь у
відкритті виставки "Битва під Крутами" у Музеї історії
Університету, яку проводив к.іст.н., доц. історичного фту Олександр Надтока.
Разом із членами Студгвардії КНУ взяв участь у
Дискусії
"Українсько-американські
відносини".
Українсько-американські відносини обговорювали, а
також відповідали на питання присутніх: посол Пола
Добрянські, посол Джон Хербст, політолог Адріан
Каратницький. З вступним словом виступив посол
Джеффрі Пайєтт. Модератор заходу – Євген
Глібовицький.
Разом із членами Студентської гвардії КНУ взяв участь
у польовому вишколі «Взвод у пошуку», який
проводився Дарницькою громадською вартою під
керівництвом членів Всеукраїнського об'єднання «Союз
учасників миротворчих операцій»
Організував та здійснював контроль за першим
польовим тренуванням Студентської гвардії КНУ, яке
проходило на полігоні Афганської сотні м. Обухова. Ці
навчання включали три основні модулі, кожен з яких є
важливим для загальної боєготовності підрозділу, а
саме: поводження зі зброєю, тактика легкої піхоти та
тактична медицина.
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