КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
01135, м. Київ, вул. Володимирська 64
Список студентів представників від кожного факультету\інституту в
Координаційну раду КНУ
Назва ф/і
1.ВІКНУ

ПІП
Голуб Юлія
Віталіївна

номер
0939432768

2.Мех-мат

Брацейко Анна
Анатоліївна
Кисленко Татьяна
Владимировна
Неруш Софія
Миколаївна
Гедзюк Віталій
Миколайович

0938837379

Бабіч Данило
Павлович
Кирилюк Олена
Ігорівна
Романюк Катерина
Олександрівна
Стогній Євген
Миколайович

066 97 22 820

Дричик Владислав
Олександрович
Подоляко Ліана
Юріївна
Шурин Олена
Андріївна
Корзенюк Юлія
Олексіївна
Масний Вячеслав
Олександрович

0968677378

Бурдиляк Анна
Сергіівна
Дорощук Володимир
Вікторович

093-703-01-22

17.ІЖ

Алі Саляр Ісса

0968078663

18.ІМВ

Матушко Марина
Валеріївна

0956194935

19.ІВТ

Кузьмич Роман
Юрійович
Загалець Маргарита
Олександрівна

0961021265

3.Кібернетика
4.Соціології
5. ФРЕКС
6.Фізичний
7.Географічний
8.Психології
9. ННЦ
"Інститут
біології"
10.Економічний
11.Геологічний
12.Юридичний
13.Філософськи
й
14.Історичний
15.Філології
16.Хімічний

20.Інформаційн
их технологій

093-353-55-18
093-549-50-33
0638814327

0503862234
0636719615
0935383672
0980378192

Курс,група
3 курс,
гуманітарнолінгвіст. ф-т
1курс магістратури,
1алгебра
4курс, інформаційні
системи
3 курс 1 група

Посилання в соц..мережі
https://vk.com/yulia_holub

2 курс
прикладна
фізика
4 курс оптик.

https://vk.com/hedziuk

3 курс, група МЕС

https://vk.com/alen4ik_zelen4i
k
https://vk.com/id98223548

3 курс, соціальна
робота
1 курс
магістратури, група
Біохімія
3 курс,

https://vk.com/anna_bratseyko
https://vk.com/id17623284
https://vk.com/nerush_s

https://vk.com/id74977094

https://vk.com/id256413920

https://vk.com/vladyslav.drych
yk
https://vk.com/id152930682

0930628915

2 курс, кафедра
геофізики
1рік аспірантури

0635877780

2 курс, 4 група

https://vk.com/id14518620

0932234249

2 курс
магістратури, 2
група
3 курс, переклад з
англ. М., 3 група
ОКР "спеціаліст",
хімічний аналіз та
екобезпека
1курс магістратури
2
група,журналістика
3 курс,
країнознавство,
2група
6 курс

https://vk.com/slava_sava

1курс, Комп"ютерні
науки, 2 група

https://vk.com/margaritazagale
c

0988838197

0932366126

0667709855

https://vk.com/id6955284

https://vk.com/anya_radostnay
a
https://vk.com/volodymyrdoro
shchuk
https://vk.com/salyar

https://vk.com/id26826464

https://vk.com/rkuzmych

Координаційна рада КНУ
1 Склад:
Керівник Ради – Бугров В.А., проректор з науково-педагогічної роботи
Заступник керівника Ради – Коновалов А.М., керівник сектору координації роботи зі студентами ЦПСВ
Координатор роботи Ради – Грибок О.П., методист вищої категорії сектору координації роботи зі студентами
ЦПСВ
Представники факультетів\інститутів (заступник декана з виховної роботи та представник - організатор від
студентства)
Студентська робоча група – координує, організовує та надає рекомендації щодо проведення завдань та
проектів обов’язкових для виконання кожному факультету\інституту:
Координатори Студентської робочої групи:
Абдуллаєва Діана Вагіфівна, студентка 1курсу магістратури механіко-математичного факультету,
тел. (063)-159-52-58, Diana8Abdullaeva@gmail.com
Курінна Анна Володимирівна, студентка 2 курсу магістратури філософського факультету,
тел.(063)-177-65-18, kurinnaya.ann@gmail.com
створення бази даних студентів та викладачів
які перебувають в зоні бойових дій
сімей та родичів, яких перебувають в зоні бойових дій та потребують допомоги
бажаючих пройти медичні курси на базі КНУ
бажаючих записатися на підготовку в добровольчих батальйонах студентської гвардії
бажаючих стати донором крові
бажаючих стати репетиторами для студентів та дітей-переселенців
бажаючих бути волонтером в різних громадсько-соціальних доручень
інформаційна підтримка Ради факультетами та інститутами
надання інформації в календар подій університету
надання звітності по проведених проектах
збір коштів для допомоги студентам та викладачам в зоні бойових дій

збір коштів через організацію культурно-масових заходів погоджених з Радою
цільова допомога потерпілим, які воювали в зоні АТО
збір одягу, військової форми
збір речей першої необхідності
збір медикаментів
збір книг
донорство крові
допомога лікарням, госпіталям
медична підготовка
репетитори для дітей - переселенців
психологічна допомога студентам зі східних регіонів
репетитори для студентів зі сходу, які потребують підвищення рівня знань
тренінги зі стресостійкості та психології катастроф
організація культурно-масових заходів для студентів зі сходу
зустріч студентів з учасниками АТО
студентська гвардія (військова підготовка)
створення резервних батальйонів

