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Олександр Анатолійович Бур’янов

19 липня 2020 року відзначив 60-річний ювілей видатний український вчений Бур’янов Олександр Анатолійович — доктор медичних наук,
професор, заслужений діяч науки і техніки Украї
ни, завідувач кафедри травматології та ортопедії Національного медичного університету
ім. О. О. Богомольця, віце-президент Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація ортопедів-травматологів».
Олександр Анатолійович народився в місті
Києві. У 1983 році закінчив лікувальний факультет Київського медичного інституту. Із 1983 по
1984 р. навчався в інтернатурі за фахом «травматологія та ортопедія» на однойменній кафедрі.
Із 1984 по 1987 р. працював на посаді наукового співробітника Київського науково-дослідного
інституту гематології та переливання крові у відділі хірургії опіків.
Навчання в очній аспірантурі у Харківському
науково-дослідному інституті травматології та
ортопедії ім. проф. М. І. Ситенка тривало з 1987
по 1990 рік. У 1989 році Бур’янов О. А. захистив
дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за темою: «Діагностика та
лікування післятравматичного нейродистрофічного синдрому». Із 1990 по 1991 р. працював нау

ковим співробітником відділу патології хребта
у цьому ж інституті.
У 1991 р. О. А. Бур’янов повернувся до Києва,
де почав працювати на посаді старшого наукового
співробітника відділу патології хребта Республіканського спінального центру на базі Київського науково-дослідного інституту травматології
та ортопедії. Водночас він активно залучився
до викладання травматології та ортопедії на кафедрі Українського державного медичного університету ім. О. О. Богомольця, куди перейшов
працювати в 1993 р. — спочатку на посаду асистента, потім — доцента, а у 1994 р. обраний на
посаду завідуючого кафедрою травматології та
ортопедії.
Бур’янов Олександр Анатолійович — талановитий учень академіка Коржа Олексія Олександровича та професорів Скляренка Євгена
Тимофійовича і Продана Олександра Івановича.
Він досяг високого професіоналізму шляхом поєднання медичної практики з постійним удосконаленням свого фаху вченого-дослідника.
У 1998 р. О. А. Бур’янов захистив дисертацію
на здобуття вченого ступеня доктора медичних
наук «Система діагностики, лікування та реабілітації пацієнтів з остеохондрозом грудного
відділу хребта», у 2000 р. йому присвоєно вчене
звання професора. У цей час О. А. Бур’янов опікується всіма аспектами життя творчого колективу кафедри, підтримує та всебічно розширює
зв’язки кафедри травматології та ортопедії з інс
титутами і центрами в Україні та за кордоном.
Професор Бур’янов О. А. є відомим у світі вченим, одним із провідних спеціалістів у галузі реконструктивно-відновної хірургії опорно-рухової
системи. Результати його наукових розробок
стали підґрунтям для створення нових способів
та хірургічних технологій лікування післятравматичної дистрофії кінцівок, остеоартрозу, остеохонд
розу грудного відділу хребта, лікування травм
та їхніх наслідків, трофічних порушень за умов
ускладненої травми хребта.
Професор Бур’янов О. А. — головний редактор
науково-практичного журналу «Літопис травматології та ортопедії», віце-президент Всеукраїн-
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ської громадської організації «Українська асоціація ортопедів-травматологів», член Міжнародної
асоціації ортопедів-травматологів SICOT, член
редколегій журналів «Ортопедия, травматология и протезирование», «Біль, суглоби, хребет».
Він також є членом спеціалізованої вченої ради
Д.26.606.01 — «травматологія та ортопедія» при
ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН
України».
За особисті здобутки в розвитку медичної науки та практики Олександр Анатолійович Бур’янов
відзначений багатьма нагородами: Подякою Київ
ського міського голови (2005), Почесною грамотою Міністерства охорони здоров’я України (2006,
2010), відзнакою Української православної церкви
Київського патріархату «За жертовність та любов до України» (2015), відзнакою Міністерства
оборони України «За сприяння Збройним силам
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України». У 2016 році професору Бур’янову О. А.
присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України». Він — автор понад 560 нау
кових робіт, у тому числі 9 монографій, 11 посібників, має 57 авторських свідоцтв та патентів
на винаходи. За свій період трудової діяльності
Олександр Анатолійович виховав цілу плеяду
учнів-послідовників. Підготував 19 кандидатів
і 4 докторів медичних наук, 12 магістрів медицини. Під його керівництвом також виконуються ще
3 докторські та 5 кандидатських дисертацій.
Професор Бур’янов О. А. свій ювілей зустрічає
у розквіті своїх творчих сил та енергії для подальшої праці та служінню медицині.
Колеги, друзі та учні щиро вітають Олександра
Анатолійовича з ювілеєм, бажають йому міцного здоров’я, щастя, удачі, благополуччя та нових
творчих звершень на багато років.
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