
ЗАГАЛЬНОУНІВЕРСИТЕТСЬКІ ЗАХОДИ 

№ 

з/п 

Організатор Назва заходу Учасники Термін 

проведення 

Відповідальні 

1. ПЗВО «Київський міжнародний 

університет», 

Національна агенція забезпечення 

якості вищої освіти, 

Міністерство освіти і науки України, 

Міністерство охорони здоров’я 

Форум якості вищої 

медичної освіти 

Представники НАЗЯВО, 

МОН, МОЗ, ЗВО України 

23 вересня 

2021 
Віцепрезидент, проректор з 

навчально-виховної 

роботи, проректор з 

науково-педагогічної 
діяльності, директор 

медичного інституту, 

декани стоматологічного і 

фармацевтичного 

факультетів 

2. ПЗВО «Київський міжнародний 

університет» 

ХХVІІ Міжнародна 

науково-практична 

конференція науково- 

педагогічних працівників 

«Інноваційний розвиток 

університетської науки та 

освіти: глобальний і 

національний вимір змін» 

Науково-педагогічні 

працівники 

Березень, 

2022 
Проректор з науково- 

педагогічної діяльності, 

директори інститутів, 

декани факультетів 

3. ПЗВО «Київський міжнародний 

університет» 

ХХVІІ Міжнародна 

науково-практична 

конференція студентів, 

аспірантів, молодих 

викладачів 

«Дослідження молодих 

учених у контексті 

розвитку сучасної науки: 

від ідеї – до реалізації» 

Здобувачі освіти і 

наукових ступенів, 

молоді викладачі, 

науково-педагогічні 

працівники 

Травень, 

2022 

Проректор з науково- 

педагогічної діяльності, 

голова Студентського 

наукового товариства 



ЗАГАЛЬНОІНСТИТУТСЬКІ 
 

№ 

з/п 

Організатори (інститут, 

факультет, кафедра) 
Назва заходу 

Термін 

проведення 
Відповідальні 

1. Навчально-науковий інститут 
лінгвістики та психології 

Науково-практична студентська конференція до 
Міжнародного дня перекладу 

Вересень, 2021 Кінщак О.М 

2. Економічний 

(співучасник) 

факультет ІV Міждународна науково-практична 

конференція «Modern scientific research: 

achievements, innovations and development 
prospects» (дистанційна форма) 

Вересень, 2021 

. 

Могилевська О.Ю. 

3. Медичний інститут, 

фармацевтичний і 

стоматологічний факультети 

Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Сучасні проблеми охорони здоров’я : освітні 

технології, наука, практика» 

Листопад, 2021 Павловська М.О., 

Шостак Л.Г., 
Гетало О.В. 

4. Факультет 

архітектури 

будівництва та Міжнародна науково-практична конференція 

«Інформатизація архітектурно-дизайнерської 

освіти» 

11 лютого 2022 г оЧемакіна О.В. 

5. Навчально-науковий інститут 

лінгвістики та психології 

VІ Міжнародна науково-практична конференція 

«Теоретичні та прикладні аспекти перекладу, 

психології,  світової  літератури  та  викладання 
іноземних мов» 

Березень, 2022 Кафедра 

германських мов та 

перекладу 

6. Інститут театрального і 

музичного  мистецтва, 
журналістики, кіно і 

телебачення 

Міжнародний кіножурнал «БАЙКИ» – шляхи і 

методи доуніверситетської підготовки студентів 

сценічного та музичного мистецтва 

Квітень, 2022 Ільїна Н.О. 

7. Навчально-науковий інститут 
міжнародних відносин 

Науково-практична конференція 
технології у вивченні іноземної мови» 

«Сучасні Квітень, 2022 Тіменко І.В., 
Хачатурян Х.В. 

8. Інститут театрального і 

музичного  мистецтва, 

журналістики, кіно і 

телебачення 

Всеукраїнська Міжуніверситетська конференція 

в межах ІІІ Всеукраїнського молодіжного 

фестивалю кіно-театральної творчості «Зірки, 
що зійдуть завтра» 

Травень, 2022 Ільїна Н.О. 

9. Інститут театрального і 

музичного  мистецтва, 
журналістики, кіно і 

телебачення 

Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Людина в цифровому світі» 
Червень, 2022 Робочек В.І. 

 


