
 

 

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

Студентська рада 

Університетського гуртожитку №1 (вул. Старосільська, 2) 

на 2020-2021 навчальний рік 
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Обов’язки 
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1 Стрілецький Дмитро Сергійович 

0630381968 

ІФФ 2 Голова студентської ради 

 

1. Відповідає за планування роботи 

студентської ради, проведення засідань. 

2. Контролює виконання іншими членами 

студради покладених на них обов’язків. 

3. Зустрічає та супроводжує посадових 

осіб, які перевіряють умови проживання 

студентів у гуртожитку.   

516 

2 Маринін Віктор Ігорович ФІТУ 3 Заступник Голови студентської ради 516 



 

 
 

 0979002564   1. Здійснює повноваження голови РСС за 

його відсутності 

2. Здійснює інші повноваження згідно з 

розподілом обов`язків.  

 

3 Лящук Анна Юріївна 

0508834464 

ІЛ 2 Секретар студентської ради 

 

1. Веде документацію студентської ради 

гуртожитку, зокрема протоколює 

засідання самоврядного органу 

2. Ознайомлює мешканців гуртожитку  з 

рішеннями, які ухвалює самоврядний 

орган (інформаційні листи за підписом 

голови студради, витяги з протоколів 

засідань). 

423 

4 Костюченко Дар`я Валеріївна 

0662153368 

ФІТУ 5 Староста 5 поверху 

 

1. Контролює дотримання мешканцями 

Правил внутрішнього розпорядку 

гуртожитку,  чистоти і порядку, графіку 

чергування  на поверсі. 

2. Проводить перевірку санітарного стану 

кімнат.  

3. Скликає загальні збори студентів, які 

мешкають на поверсі.  

534 



 

 
 

5 Лопатін Сергій Юрійович 

0683107019 

ФЗФВС 3 Заступник старости 5 поверху 

 

1. Контролює дотримання мешканцями 

Правил внутрішнього розпорядку 

гуртожитку,  чистоти і порядку, графіку 

чергування  на поверсі. 

2. Проводить перевірку санітарного стану 

кімнат.  

3. Скликає загальні збори студентів, які 

мешкають на поверсі.  

4. У разі відсутності старости поверху в 

гурожитку виконує її обов’язки.   

518 

6 Сердюченко Анастасія Юріївна 

0684686725 

ІЛ 2 Староста 4 поверху 

 

1. Контролює дотримання мешканцями 

Правил внутрішнього розпорядку 

гуртожитку,  чистоти і порядку, графіку 

чергування  на поверсі. 

2. Проводить перевірку санітарного стану 

кімнат.  

3. Скликає загальні збори студентів, які 

мешкають на поверсі.  

416 



7 Шушкевич Олександра Юріївна 

0678972750 

ІЛ 2 Заступник старости 4 поверху 

 

1. Контролює дотримання мешканцями 

Правил внутрішнього розпорядку 

гуртожитку,  чистоти і порядку, графіку 

чергування  на поверсі. 

2. Проводить перевірку санітарного стану 

кімнат.  

3. Скликає загальні збори студентів, які 

мешкають на поверсі.  

4. У разі відсутності старости поверху в 

гурожитку виконує її обов’язки.   

 

416 



 

 
 

8 Гармаш Надія Костянтинівна 

095 3081903 

ФЗФВС 4 Староста 3 поверху 

 

1. Контролює дотримання мешканцями 

Правил внутрішнього розпорядку 

гуртожитку,  чистоти і порядку, графіку 

чергування  на поверсі. 

2. Проводить перевірку санітарного стану 

кімнат.  

3. Скликає загальні збори студентів, які 

мешкають на поверсі.  

317 

9 Вишневецька Валерія 

Олександрівна 

0995006627 

ИФФ 1 Заступник старости 3 поверху 

 

1. Контролює дотримання мешканцями 

Правил внутрішнього розпорядку 

гуртожитку,  чистоти і порядку, графіку 

чергування  на поверсі. 

2. Проводить перевірку санітарного стану 

кімнат.  

3. Скликає загальні збори студентів, які 

мешкають на поверсі.  

4. У разі відсутності старости поверху в 

гурожитку виконує її обов’язки.   

 

311 



 

 
 

10 Гзовська Валентина Валеріївна 

0968374081 

ІМ 4 Староста 2 поверху 

 

1. Контролює дотримання мешканцями 

Правил внутрішнього розпорядку 

гуртожитку,  чистоти і порядку, графіку 

чергування  на поверсі. 

2. Проводить перевірку санітарного стану 

кімнат.  

3. Скликає загальні збори студентів, які 

мешкають на поверсі.  

205 

11 Нотич Єлизавета Сергіївна 

0956968674 

ІМ 4 Заступник старости 2 поверху 

 

1. Контролює дотримання мешканцями 

Правил внутрішнього розпорядку 

гуртожитку,  чистоти і порядку, графіку 

чергування  на поверсі. 

2. Проводить перевірку санітарного стану 

кімнат.  

3. Скликає загальні збори студентів, які 

мешкають на поверсі.  

4. У разі відсутності старости поверху в 

гурожитку виконує її обов’язки.   

 

228 

12 Гзовська Валентина Валеріївна 

0968374081 

ІМ 4 Івент-комітет 

1. Відповідає за організацію дозвілля 

студентів, які мешкають у гуртожитку.  

2. Оформляє інформаційні дошки. 

205 



3. Організовує студентські суботники. 

4. Проводить фотозйомку заходів. 

5. Веде офіційну сторінку гуртожитку в 

соціальних мережах.    

13 Довжко Валентина Григорівна 

0634106275 

ФІТУ 3 Івент-комітет 

1. Відповідає за організацію дозвілля 

студентів, які мешкають у гуртожитку.  

2. Оформляє інформаційні дошки. 

3. Організовує студентські суботники. 

4. Проводить фотозйомку заходів. 

5.  Веде офіційну сторінку гуртожитку в 

соціальних мережах.    

429 

14 Костюченко Дар`я Валеріївна 

0662153368 

ФІТУ 5 Івент-комітет 

1. Відповідає за організацію дозвілля 

студентів, які мешкають у гуртожитку.  

2. Оформляє інформаційні дошки. 

3. Організовує студентські суботники. 

4. Проводить фотозйомку заходів. 

5. Веде офіційну сторінку гуртожитку в 

соціальних мережах.    

534 

15 Литвиненко Світлана 

Олександрівна 

0680530714 

ФІТУ 3 Івент-комітет 

1. Відповідає за організацію дозвілля 

студентів, які мешкають у гуртожитку.  

2. Оформляє інформаційні дошки. 

3. Організовує студентські суботники. 

4. Проводить фотозйомку заходів. 

5. Веде офіційну сторінку гуртожитку в 

соціальних мережах.    

429 



16 Лящук Анна Юріївна 

0508834464 

ІЛ 2 Голова соціального комітету 

 

1. Відповідає за адаптацію студентів, які 

вперше заселились до гуртожитку.  

2. Надає підтримку соціально незахищеним 

студентам. 

3. Організовує та контролює проведення 

соціологічних опитувань мешканців 

гуртожитку. 

4. Співпрацюючи зі Службою безпеки 

гуртожитку, сприяє вирішенню 

конфліктних ситуацій.  

5. Надає, в разі звернення, психологічну 

підтримку студентам.  

423 

17 Сердюченко Анастасія Юріївна 

0684686725 

ІЛ 2 Соціальний комітет 

 

1. Відповідає за адаптацію студентів, які 

вперше заселились до гуртожитку.  

2. Надає підтримку соціально незахищеним 

студентам. 

3. Організовує та контролює проведення 

соціологічних опитувань мешканців 

гуртожитку. 

4. Співпрацюючи зі Службою безпеки 

гуртожитку, сприяє вирішенню 

конфліктних ситуацій.  

5. Надає, в разі звернення, психологічну 

підтримку студентам. 

416 



18 Шушкевич Олександра Юріївна 

0678972750 

ІЛ 2 Соціальний комітет 

 

1. Відповідає за адаптацію студентів, які 

вперше заселились до гуртожитку.  

2. Надає підтримку соціально незахищеним 

студентам. 

3. Організовує та контролює проведення 

соціологічних опитувань мешканців 

гуртожитку. 

4. Співпрацюючи зі Службою безпеки 

гуртожитку, сприяє вирішенню 

конфліктних ситуацій.  

5. Надає, в разі звернення, психологічну 

підтримку студентам. 

416 

19 Гзовська Валентина Валеріївна 

0968374081 

ІМ 4 Соціальний комітет 

 

1. Відповідає за адаптацію студентів, які 

вперше заселились до гуртожитку.  

2. Надає підтримку соціально незахищеним 

студентам. 

3. Організовує та контролює проведення 

соціологічних опитувань мешканців 

гуртожитку. 

4. Співпрацюючи зі Службою безпеки 

гуртожитку, сприяє вирішенню 

конфліктних ситуацій.  

5. Надає, в разі звернення, психологічну 

підтримку студентам. 

205 



20 Лопатін Сергій Юрійович 

0683107019 

ФЗВФС 3 Голова Служби безпеки гуртожитку 

 

1. Відповідає за дотримання мешканцями 

гуртожитку Правил внутрішнього 

розпорядку.  

2. Контролює дотримання студентами 

порядку та дисципліни на території 

гуртожитку,  

3. Проводить виховні бесіди з порушниками 

дисципліни.  

4.  Співпрацюючи з охороною, черговими та 

Соціальним комітетом, залагоджує  

позаштатні та конфліктні ситуації на 

території гуртожитку.  

5. З метою виявлення порушників 

дисципліни проводить вибіркові рейди-

перевірки кімнат.  

509 

21 Маринін Віктор Ігорович 

0979002564 

ФІТУ 3 Житлово-побутовий працівник 

1.  Контролює стан кімнат, технічний стан 

побутового обладнання гуртожитку. 

2. Проводить нескладні ремонтні роботи.  

3. Контролює належну експлуатацію 

мешканцями побутової техніки. 

516 

22 Мартиненко Евгенія 

Олександрівна 

0957814346 

ІЛ 2 Член РСС 

1.  У разі потреби допомагає  членам РСС 

виконувати їх обов'язки.  

2. Контролює дотримання   студентами 

Правил внутрішнього розпорядку 

гуртожитку.   

401 



 


