
ПЛАН 

РОБОТИ КАФЕДРИ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЇ 

на 2017-2018  навчальний рік 

 
№ Дата Назва заходів Хто проводить 

 

 

1 

 

 

30.08.17 

І. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА 

РОБОТА 

Задачі кафедри по удосконаленню 

навчальної, методичної, лікувальної, 

виховної роботи. Штатний розклад 

кафедри. 

 

 

проф. Ю.В. Дєєва 

2 - «- Розподіл педнавантаження на кафедрі. проф. Ю.В. Дєєва 

проф. О.М. Науменко 

 

3 -«- Складання індивідуальних планів. проф. Ю.В. Дєєва 

4 -«- Складання тематичних планів лекцій і 

практичних занять на 2017-2018 навч. 

рік. 

проф. Ю.В. Дєєва 

проф. О.М. Науменко 

проф. В.М. Васильєв 

5 -«- Підготовка документації і оформлення 

стендів по навчально-методичній роботі 

студентів на базах кафедри. 

проф. Ю.В. Дєєва 

доц. Ю.В. Шевчук 

доц. В.Л. Дідковський 

6 -«- Розподіл обов’язків між 

співробітниками кафедри. 

проф. Ю.В. Дєєва 

7 серпень 2017 Підготовка кафедри до нового 

навчального року з проведенням 

атестації робочих місць співробітників. 

проф. Ю.В. Дєєва 

доц. Ю.В. Шевчук 

8 -«- Складання та затвердження планів 

навчально-методичних засідань 

кафедри.  

проф. Ю.В. Дєєва 

проф. О.М. Науменко 

 

9 -«- Складання та затвердження плану 

роботи кафедри на 2017-2018  навч. рік. 

проф. Ю.В. Дєєва 

10 -«- Доповнення до робочої навчальної 

програми. 

проф. Ю.В. Дєєва 

доц. Ж.А. Терещенко 

11 вересень 

2017 

Складання плану відробок пропущених 

практичних занять. 

проф. Ю.В. Дєєва 

ас. М.В. Тарасенко 

12 протягом 

2017- 

2018 н.р. 

Аналіз успішності в осінньому і 

весняному семестрах. 

проф. Ю.В. Дєєва 



 2 

13 -«- Проведення навчально-методичних 

засідань кафедри 2 рази на місяць. 

 

проф. Ю.В. Дєєва 

 

14 -«- Аналіз виконання навчально-

методичного плану і типової учбової 

програми. 

проф. Ю.В. Дєєва 

15 -«- Підготовка матеріалів (слайди, 

мультимедійні презентації, муляжі, 

кодограми, таблиці, схеми, плакати, 

МРТ, КТ та ін.) для показовості 

викладання. 

проф. Ю.В. Дєєва  

доц. О.В. Діхтярук  

ас. А.Г. Задорожна 

 

16 протягом 

2017-2018 

н.р. 

Підготовка і впровадження в 

навчальних процес симулятивного 

курсу «Практичні навички по 

невідкладній оториноларингології» 

проф. Ю.В. Дєєва 

проф. В.М. Васильєв 

ас. М.В. Тарасенко 

17 01. 2018 

06. 2018 

Підсумки семестру (осіннього, 

весняного). 

проф. Ю.В. Дєєва 

проф. О.М. Науменко 

 

18 протягом 

навч. року 

 

Аналіз роботи наукового студ. гуртка. 

Участь в студентських вузових, 

міжвузових та зарубіжних 

конференціях. 

 

доц. В.Л. Дідковський 

19 02. 2018 

05. 2018 

Підведення підсумків здачі ПМК . проф. Ю.В. Дєєва 

20 01. 2018 

06. 2018 

Аналіз підготовки клінічних 

ординаторів, магістрів та інтернів. 

 

проф. Ю.В. Дєєва  

проф. О.М. Науменко 

 

21 03. 2018 

 

Звіт про роботу з іноземними 

студентами. 

асистент  

С.Е. Коновалов 

22 08-09 

03.2018 

Організація і проведення науково-

практичної конференції з міжнародною 

участю «Сучасні питання невідкладної 

оториноларингології», присвячена 100 

річчю з дня народження Лауреата 

Державної премії України, Заслуженого 

діяча науки і техніки, професора 

І.А.Куриліна» 

проф. Ю.В. Дєєва  

проф. О.М. Науменко 

проф. В.М. Васильєв 

 

 

23 03.2018 Організація і проведення Наради 

завідувачів кафедр і курсів з 

оториноларингології в рамках науково-

практичної конференції з міжнародною 

проф. Ю.В. Дєєва  

 

проф. О.М. Науменко 
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участю «Сучасні питання невідкладної 

оториноларингології», присвячена 100 

річчю з дня народження Лауреата 

Державної премії України, Заслуженого 

діяча науки і техніки, професора 

І.А.Куриліна» 

 

проф. В.М. Васильєв 

 

 

24 протягом 

навч. року 

Забезпечення кафедри апаратурою, що 

необхідна для навчального та наукового 

процесу, лікувально-діагностичної 

роботи. 

проф. Ю.В. Дєєва  

проф. О.М. Науменко 

ас. О.В. Мотайло 

 

25 05-06. 2018 Складання звіту роботи кафедри за рік. доц. Ю.В. Шевчук 

26 протягом 

2017- 

2018 н.р. 

Підготовка лекцій для студентів. проф. Ю.В. Дєєва  

проф. О.М. Науменко 

проф. В.М. Васильєв 

та всі доценти 

27 протягом 

2017- 

2018 н.р. 

Робота по оновленню методичних 

рекомендацій для проведення 

практичних занять. 

проф. Ю.В. Дєєва  

та всі викладачі 

28 протягом 

2017- 

2018 н.р. 

Ведення журналів – протоколів 

кафедральних та навчально-методичних 

засідань кафедри. 

ас. Л.Р. Криничко  

29 протягом 

2017- 

2018 н.р. 

Проведення контрольних відвідувань 

занять та лекцій. 

проф. Ю.В. Дєєва  

проф. О.М. Науменко 

проф. В.М. Васильєв 

доц. О.В. Діхтярук  

доц. В.Л. Дідковський 

доц. Ю.В. Шевчук 

доц. Ж.А. Терещенко 

 

30 протягом 

2017- 

2018 н.р. 

Публікація підручника для викладання 

оториноларингології англійською 

мовою студентам ВНМЗ спільно з 

кафедрою оториноларингології 

Варшавського медичного університету 

проф. Ю.В. Дєєва  

проф. О.М. Науменко 

проф. В.М. Васильєв 

 

31 протягом 

2017- 

2018 н.р. 

Публікація підручника для викладання 

оториноларингології українською 

мовою  студентам НМУ імені О.О. 

Богомольця 

проф. Ю.В. Дєєва  

проф. О.М. Науменко 

проф. В.М. Васильєв 
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1 

 

 

 

 

протягом 

навч. року 

ІІ. ВДОСКОНАННЯ 

І ОПТИМІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО 

ПРОЦЕСУ 

 

Обговорення  та аналіз практичних 

занять і лекцій для покращення якості 

їх викладання. 

 

 

проф. Ю.В. Дєєва  

проф. О.М. Науменко 

проф. О.М. Науменко 

проф. В.М. Васильєв 

та всі доценти 

 

2 протягом 

навч. року 

Робота над текстами лекцій з 

оториноларингології 

професори 

Ю.В. Дєєва  

О.М. Науменко 

В.М. Васильєв 

та всі доценти 

3 05.2018 Провести чергову нараду зав. 

кафедрами оториноларингології вузів 

України. 

 

проф. Ю.В. Дєєва  

проф. О.М. Науменко 

проф. В.М. Васильєв 

 

4 протягом 

2017- 

2018 н.р. 

Робота над оновленням методичного 

забезпечення англомовного навчання.  

проф. Ю.В. Дєєва  

проф. О.М. Науменко 

доц. Ю.В. Шевчук 

доц. В.Л. Дідковський 

 

5 протягом 

2017- 

2018 н.р. 

Видання нового сучасного «Посібника 

до практичних занять з 

оториноларингології» 

проф. Ю.В. Дєєва  

проф. О.М. Науменко 

 

6 протягом 

2017- 

2018 н.р. 

Робота над перевиданням посібника 

«Клінічних лекцій з 

оториноларингології». 

проф. Ю.В. Дєєва  

7 протягом 

2017- 

2018 н.р. 

Ведення журналів роботи кафедри. доц. Ж.А. Терещенко 

доц. Ю.В. Шевчук 

ас. Л.Р. Криничко 

8 протягом 

2017-2-18 

н.р. 

Створення елективного курсу 

«Актуальні питання ургентної 

оториноларингології» для студентів 6 

курсу 

проф. Ю.В. Дєєва  

проф. О.М. Науменко 

проф. В.М. Васильєв 

 

 

 

 

1 

 

 

 

протягом 

навч. року 

ІІІ. НАУКОВО-МЕТОДИЧНА 

РОБОТА 

 

Аналіз ефективності впровадження 

нових навчальних прийомів 

викладання. 

 

 

 

проф. Ю.В. Дєєва  

проф. О.М. Науменко 

доц. Ж.А. Терещенко  

доц. О.В. Діхтярук  
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2 протягом 

навч. року 

Робота зі слухачами ФПК. проф. Ю.В. Дєєва  

 

 

 

1 

 

 

протягом 

навч. року 

IV. ІДЕЙНО-ВИХОВНА РОБОТА 

 

Надавати допомогу в питаннях побуту і 

санкультури студентам з гуртожитку. 

 

 

 

доц.О.В. Діхтярук 

ас. О.В. Мотайло 

ас. С.Е. Коновалов 

2 протягом 

навч. року 

Робота з іноземними студентами. ас. С.Е. Коновалов 

3 протягом 

навч. року 

Приймати участь у спортивних заходах 

університету. 

 

доц. О.В. Діхтярук 

4 протягом 

навч. року 

Організація проведення і аналіз 

виховної роботи зі студентами. 

доц. Ж.А. Терещенко 

 

 

1 

 

 

 

-«- 

V. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА 

 

Написання монографії "Озена". 

 

 

проф. В.М. Васильєв 

2 09.2017 н.р. Затвердити план роботи студентського 

гуртка. 

доц. В.Л. Дідковський 

 

3 10.2017 н.р. Заслухати і обговорити виконання 

індивідуальних робіт, що входять у 

планову НДР. Здати проміжний звіт 

зведеної НДР у наукову частину НМУ.  

доц. Ю.В. Шевчук 

 

4 01.2018 н.р. Заслухати інформацію про стан 

винахідницької роботи на кафедрі. 

доц. Ю.В. Шевчук 

 

 

5 02.2018 н.р. Заслухати і обговорити звіт про 

впровадження розробок НДР у 

практику охорони здоров`я. 

проф. Ф.О. Тишко 

доц. В.Л. Дідковський 

ас.А.Г.Задорожна 

6 протягом 

навч. року 

Підготовка доповідей на засіданні 

Київського науково-практичного 

товариства оториноларингології (2-3 

проф. Ю.В. Дєєва 

Колектив кафедри 

 



 6 

рази).  

7 протягом 

навч. року 

Заслухати і обговорити звіт про 

виконання кандидатської дисертації, 

пошукача М.В.Тарасенко 

пошукач М.В.Тарасенко 

 

 

8 протягом 

навч. року 

Заслухати і обговорити звіт про 

виконання докторської дисертації 

 доц. В.Л. Дідковського. 

доц. В.Л. Дідковський 

9 протягом 

навч. року 

Планування нових науково-дослідних 

(дисертаційних та магістерських) робіт. 

проф. Ю.В. Дєєва  

 

10 09.2017 н.р. 

04.2018 н.р. 

Підготовка засідання ЛОР-секції 

підсумкової наукової студ. конференції. 

Підготовка студентської наукової 

конференції 3-х кафедр 

оториноларингології, офтальмології, 

щелепно-лицьової хірургії. Підготовка 

до ректорської міжнародної 

конференції, присвяченої всесвітньому 

дню здоров'я.  

доц. В.Л. Дідковський 

11 протягом 

навч. року 

Рецензування планових робіт 

співробітників кафедри. 

проф. Ю.В. Дєєва  

всі співробітники кафедри 

12 -«- Рецензування поступаючих для відгуків 

монографій, методичних рекомендації 

та інших робіт. 

проф. Ю.В. Дєєва 

Колектив кафедри 

 

13 -«- Підготувати доповіді на з`їзди та 

конференції. 

проф.Ю.В.Дєєва  

Колектив кафедри 

14 -«- Патентне ліцензування НДР кафедри. 

 

 

 

доц. В.Л. Дідковський 

 

 

 

1 

 

 

 

протягом 

навч. року 

VI. ЛІКУВАЛЬНО-

КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА 

 

Виконання і контроль за лікувальним 

процесом в ЛОР-відділеннях ОКЛ м. 

Києва, міської клінічної лікарні № 12, 

ДКЛ № 2. 

 

 

 

проф. Ю.В. Дєєва 
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2 протягом 

навч. року 

Надання консультативної і лікувальної 

допомоги хворим, що знаходяться в 

інших відділеннях цих лікарень. 

 

Колектив кафедри 

3 протягом 

навч. року 

Проведення консультацій в поліклініках 

при базових лікарнях. 

Колектив кафедри 

 

4 протягом 

навч. року 

Запровадження нових лікувально-

діагностичних методів у працю базових 

лікарень 

Колектив кафедри 

5 12.2017 Організація і проведення Майстер-

класу з ендоскопічної 

риносинусохірургії спільно з кафедрою 

оториноларингології Варшавського 

медичного університету в рамках 

договору про міжнародну співпрацю. 

 

 

проф. Ю.В. Дєєва  

проф. О.М. Науменко 

 

6 01.2018 н.р. Складання звіту про лікувальну роботу 

співробітників кафедри. 

ас. С.Е. Коновалов 

7 -«- Підготовка довідки  лікувально-

консультативної роботі співробітників 

кафедри.  

ас. С.Е. Коновалов 

 

 

Завідувач кафедри  

оториноларингології,  

професор                                                                                    Ю.В. Дєєва 


