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Сердечно
 вітаємо

 Михайла
 Михайловича

 Кужка
 з 70–річчям!

5 лютого 2020 року виповнилося 70 років від дня 
народження відомого вченого в галузі фтизіатрії, 
пульмонології та алергології, доктора медичних 
наук, професора Кужка Михайла Михайловича, про-
відного наукового співробітника відділу хіміорезис-
тентного туберкульозу ДУ «Національний інститут 
фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновсь кого 
На ціо нальної академії медичних наук України». 

Михайло Михайлович народився у селищі 
Кострово на Брестщині, у мальовничому білорусь-
кому Поліссі. Закінчивши середню школу, вступив 
на лікувальний факультет Тернопільського держав-
ного медичного інституту (нині Тернопiльський 
державний медичний університет iменi I. Я. Горба-
чевського). По закінченню інституту в 1973–1977 рр. 
працював лікарем-експертом Жито мирсь кого 
облас ного бюро судово-медичної експертизи, поєд-
нуючи роботу експерта та лікаря-терапевта район-
ної лікарні.

З 1978 р. по 1981 р. за направленням працює 
циві льним лікарем шпиталю п/п 28248 групи 
Радянських військ у Німеччині, надаючи кваліфіко-
вану медичну допомогу військовослужбовцям та 
цивільним особам. Свою трудову діяльність у 

Київському НДІ туберкульозу, пульмонології і груд-
ної хірургії ім. акад. Ф. Г. Яновського (зараз — ДУ 
«Національний інститут фтизіатрії і пульмонології 
ім. Ф. Г. Яновського Національної академії медич-
них наук України») розпочав у 1981 р. з посади орди-
натора диференційно-діагностичного відділення, в 
подальшому пройшовши шлях від аспіранта до 
завідуючого відділенням алергології та фтизіопуль-
монології.

З Інститутом пов'язана майже 40 річна наукова, 
лікувальна та громадська діяльність М. М. Кужко. 
Ювіляром була захищена кандидатська дисертація на 
тему: «Клініко-функціональні та імунологічні крите-
рії медичної реабілітації хворих хронічним обструк-
тивним бронхітом і бронхіальною астмою на стаціо-
нарному етапі». З 1986 по 1995 рр. М. М. Кужко при-
ймає активну участь у виконанні науково-дослідних 
робіт Інституту. В цей період найбільшої уваги було 
приділено дослідженню порушень ліпідного обміну у 
пацієнтів із сімейного регістру зі спадковою схильні-
стю до бронхіальної астми; вивченню порушень в 
системі інгібіторів протеїназ і сурфактантної системи 
при бронхіальній астмі; виявленню імунологічних та 
біохімічних маркерів виникнення та розвитку спад-
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ково обумовленої бронхіальної астми; дослідженню 
частоти випадків антигенів системи гістосумісництва 
та їх гаплотипів у пацієнтів з ускладненою бронхіаль-
ною астмою із сімейного регістру. Результатом прове-
дених досліджень був захист у 1996 році докторської 
дисертаційної роботи на тему «Фенотипічні і генетич-
ні предиктори бронхіальної астми». У 1998 р. ювіляр 
був обраний на посаду завідуючого відділенням фти-
зіопульмонології, що було пов'язано із залученням, у 
зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в 
Україні, висококваліфікованих спеціалістів-пульмо-
нологів для посилення боротьби з туберкульозом та 
неспецифічними захворюваннями легень. 

М. М. Кужко успішно готує кадри з фтизіатрії та 
пульмонології. Під його керівництвом та за науко-
вою підтримкою виконані 2 докторські та 9 канди-
датських дисертаційних робіт, а в даний час викону-
ється 1 докторська та 1 кандидатська дисертації. У 
2007 року М. М. Кужко було присвоєно вчене звання 
професора. У теперішній час, поряд з вивченням 
причин епідемії на туберкульоз, під керівництвом 
М. М. Кужко впроваджуються нові методи діагнос-
тики і лікування, досліджуються нові протитуберку-
льозні препарати.

За результатами виконаних наукових робіт юві-
ляром опубліковано понад 360 наукових праць, вида-
но 2 монографії та 6 учбових посібників, отримано 5 
патентів та 9 авторських свідоцтв на винахід, створе-

но більше як 35 раціоналізаторських пропозицій. 
Тільки за останні роки за результатами наукових 
досліджень виконано понад 10 усних та 20 постерних 
доповідей, які представлені на закордонних форумах 
з проблем фтизіатрії та пульмонології. Вже на посаді 
провідного наукового співробітника відділу хіміоре-
зистентного туберкульозу ювіляр займається діа-
гностикою та лікуванням найскладніших та тяжких 
форм захворювань органів дихання з впроваджен-
ням нових методів їх діагностики та лікування.

М. М. Кужко є членом Вченої ради Інституту та 
членом спеціалізованої вченої ради по захисту док-
торських та кандидатських дисертацій за фахом 
«Фтизіатрія» при ДУ «Національний інститут фтизі-
атрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновсь кого Національної 
академії медичних наук України». Михайло Михай-
лович входить до складу редколегії «Українсь кого 
пульмонологічного журналу», журналів «Астма та 
алергія», «Інфузія і хіміотерапія» та «Практикуючий 
лікар». За цим коротким переліком фактів прихову-
ється життя здібного, відданого своїй професії кліні-
циста, вченого, організатора, прекрасної за душевни-
ми якостями людини, обдарованої як внутрішньою, 
так і зовнішньою красою.

Сердечно вітаємо Михайла Михайловича Кужко 
з 70-річчям, зичимо йому міцного здоров'я, творчих 
успіхів, довгих років життя та всіх існуючих люд-
ських благ.

Колектив ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології 
імені Ф. Г. Яновського НАМН України»,

Правління Асоціації фтизіатрів і пульмонологів України,
Правління Асоціації спеціалістів з проблем бронхіальної астми та алергії України,

Редакційна колегія журналу «Астма та алергія»


