ПЛАН
роботи кафедри травматології та ортопедії НМУ
на 2017-2018 навчальний рік
Перелік заходів

Виконавець

Термін
виконан
ня

1

2

3

4

1.

Затвердження
тематичних
планів,
розкладу практичних занять та лекцій для
студентів У курсу І,ІІ, ІІІ, ІУ медичних
факультетів та медико-психологічного
факультету, індивідуальних планів роботи
викладачів, плану роботи кафедри.
Інформація про підготовку клінічних баз
до навчального процесу.
Ознайомлення
науково-педагогічних
працівників кафедри з рішеннями Вченої
Ради НМУ, Вченої Ради факультету,
наказами НМУ, іншими нормативними
документами
з
питань
навчальнометодичної роботи та обговорення
методичних і організаційних підходів до їх
реалізації
Надання консультативної і лікувальної
допомоги хворим

зав. каф., проф.
Бур’янов О.А.
завуч,
доц. Задніченко М.О.

05.09.17
31.01.18

зав. каф., проф.
Бур’янов О.А.

13.01.17
31.01.18

усі викладачі кафедри

протягом
року

4

Підготовка до друку збірника лекцій для усі викладачі кафедри
студентів У курсу медичних факультетів

протягом
року

5

Підготовка і видання фахового журналу усі викладачі кафедри
„Літопис травматології та ортопедії”

протягом
року

6

Прийняти участь
у з’їзді військових
хірургів
Науково-практична
конференція,
присвячена
110річниці
інституту
ім.Сітенка (м.Харків)
Конгрес ревматологів України (м.Київ)

2122.10.17
4-5.10.17

2

3

7
8
9

10

усі викладачі кафедри
зав. каф., проф.
Бур’янов О.А.
ас. Чорний В.С.
зав. каф., проф.
Бур’янов О.А.

Підготовка
і
проведення
науково- усі викладачі кафедри
практичної конференції «Впровадження
наукових розробок в практику охорони
здоров’я»
Керівництво та консультативна допомога зав. каф., проф.
пошукачам, дисертантам очного і
Бур’янов О.А.
заочного навчання

жовтень
грудень
2017
протягом
року

11

Виконання НДР «Заміщення кісткових усі викладачі кафедри
дефектів в системі лікування хворих на відповідальний
захворювання та новоутворення кісток»
виконавець
ас. Чорний В.С.
«Система відновного лікування хворих з відповідальний
наслідками
уражень
надп’ятково- виконавець доц.
гомілкового суглоба»
Омельченко Т.М.
Участь в роботі Вченої Ради ДУ „Інститут зав. каф., проф.
травматології
та
ортопедії
НАМН Бур’янов О.А.
України” і надання заключення на .
дисертаційні роботи, що подаються до
захисту Вченої Ради
Участь у проведенні артрошкіл на усі викладачі кафедри
території України «Сучасні підходи до
діагностики, лікування та профілактики
прогресування остеоартрозу»

протягом
року

14

Закінчення
підготовки
до
друку усі викладачі кафедри
монографій:
1) враження колінного суглоба і його
лікування

протягом
року

15

Активна участь в науково-практичних усі викладачі кафедри
конференціях, симпозіумах, пленумах
травматологів-ортопедів
України
та
зарубіжжя.

протягом
року

16

Підготовка
до
друку
монографії ас. Лиходій В.В.
«Діагностика та лікування нестабільності
наколінника»

грудень
2018

12

13

Зав. кафедри, професор

протягом
року

протягом
року

О.А.Бур’янов

Затверджено на методичному засіданні кафедри 05.09.17 року, протокол № 2

П Л А Н
методичних засідань кафедри травматології та ортопедії на 2017-2018
навчальний рік
№

Теми засідань

Дата

Виконавець

1.

Обговорення
та
затвердження 25.01.18 зав.каф.,проф.
тематичних планів лекцій, практичних
Бур’янов О.А.
занять І,ІІ,ІІІ,ІУ медичних факультетів,
доц. Задніченко М.О.
навчально-методичних
засідань,
проф. Кваша В.П.,
індивідуальних планів роботи викладачів
доц. Самусенко І.В.
на 9 семестр. Стан готовності учбових
баз кафедри до навчального процесу.

2.

Ознайомлення
науково-педагогічних
працівників кафедри з рішенням Вченої
Ради НМУ, Вчених Рад факультетів,
наказами НМУ, іншими нормативними
документами з питань навчальнометодичної роботи та обговорення
методичних і організаційних підходів до
їх реалізації
Стан
теоретичної
та
практичної
підготовки лікарів-інтернів І та ІІ років
навчання та студентів У курсу І,ІІ,ІІІ,ІУ
мед. факультетів. Методика проведення
практичного заняття: «Ушкодження
плечового поясу та верхньої кінцівки»
Обговорення доповнень до методичної
розробки практичного заняття для
студентів У курсу І,ІІ,ІІІ,ІУ медичних
факультетів на тему «Вогнепальні
ушкодження кінцівок і суглобів»
Аналіз
поточної
успішності
і
відвідування
навчальних
занять
студентами, формування групи ризику,
індивідуальна та консультативна робота
з ними.
Обговорення доповнень до методичної
розробки позаудиторної самостійної
роботи студентів У курсу «Ушкодження
кісток нижньої кінцівки, класифікація,
клініка, діагностика, лікування»
Стан
теоретичної
та
практичної
підготовки студентів У курсу І,ІІ,ІІІ,ІУ
медичних факультетів та лікарів-інтернів
І та ІІ року навчання Аналіз результатів
модульного контролю груп, які пройшли
курс травматології та ортопедії.
Методика
проведення
практичного

3.

4.

5.

6.

7.

07.02.18

зав. каф., проф.
Бур’янов О.А.

21.02.18

зав. каф.,проф.
Бур’янов О.А.
проф. Кваша В.П.
доц. Задніченко М.О.
ас. Циганков М.А.

07.03.18 доц.Соболевський Ю.Л.

28.03.18

Усі викладачі кафедри

11.04.18

ас. Чорний В.С.

25.04.18

Усі викладачі кафедри

ас. Грек В.П.

заняття
«Вроджені
захворювання хребта»
8.

та

набуті

Обговорення доповнень до методичної 10.05.18
розробки позаудиторної самостійної
роботи студентів У курсу «Деформація
стоп, п’ясна стопа, вальгусне відхилення
І пальця стопи, молоточкоподібна
деформація пальців стопи. Класифікація,
клініка, діагностика, лікування»

доц. Задніченко М.О.

9.

Стан
теоретичної
та
практичної 23.05.18 усі викладачі
підготовки студентів У курсу І,ІІ,ІІІ,ІУ
медичних факультетів, формування груп
ризику. Індивідуальна та консультативна
робота з ними.
10 Аналіз
поточної
успішності
і 13.06.18 Усі викладачі
відвідування
навчальних
занять
студентами, формування груп ризику,
індивідуальна та консультативна робота
з ними.
11. Підведення
підсумків
навчального 27.06.18 зав. каф., проф..
семестру та розробка плану ліквідації
Бур’янов О.А.,
заборгованості з модульного контролю
доц. Задніченко М.О.
студентів-боржників.

Примітка: усі засідання кафедри проводяться на базі ДУ “Інститут травматології та
ортопедії НАМН України” за адресою:
м.Київ, вул.Бульварно-Кудрявська, 27, 16-00

Зав. кафедри, професор

О.А. Бур’янов

Затверджено на методичному засіданні кафедри 26.01.18, протокол № 13

