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№ 
з/ 
п 

Шифр 
теми 

№ держ- 
реєстрації 

Назва 
теми 

Тер-
мін 
вико- 
нання 

Керівник, 
підрозділ 

Спів-
вико-
навці 

Очікувані 
результати 
у 2002 році 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. НДР, що виконуються за бюджетом АМН України: 
1.1 НДР, що виконуються по КПК 2303020 “Фундаментальні дослідження наукових установ”: 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1)  А.02.04 0102U003051 Вивчити частоту 
та основні механі-
зми резистентнос-
ті збудників нозо-
коміальної пнев-
монії та розроби-
ти оптимальні 
режими антибак-
теріальної терапії  
хворих з цією па-
тологією 

01.02 
12.04 

Дзюблик 
О.Я. 
Відділення 
технологій 
лікування 
НЗЛ 

немає Встанов-
лення час-
тоти та ос-
новних ме-
ханізмів 
резистент-
ності збуд-
ників нозо-
комі-альної 
пневмонії в 
багатопро-
фільному 
лікувально-
му закладі. 

2)  А.00.01 0100U000806 Вивчення частоти 
виділення ділення 
та механізмів  
виникнення полі-
резистент-ності 
штамів M. 
tuberculosis, роз-
повсюджених в 
даний час в м. Ки-
єві та деяких регі-
онах України 

01.00 
12.03 

Журило 
О.А.   
Лаборато-
рія мікро-
біології 

немає 
 

Розкриття 
молеку-
лярно-
генетичних 
механізмів 
стійкості  
M. tubercu- 
losis до 
ізоніазиду 
та рифам-
піцину. 
Підвищен- 

 
 
 
 
 
 
 
 



 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 

                        ня ефек-
тивності  
лаборатор-
ної діагно-
стики ту-
беркульозу 

3)  А.00.02 0100U000807 Вивчити особли-
вості порушень в 
системі фагоци-
туючих клітин у 
хворих на вперше 
виявявлений ту-
беркульоз легень 
та з’ясувати мож-
ливості їх корекції  

01.00 
12.02 

Чернушен-
ко К.Ф.  
Лаборато-
рія імуно-
логії, від-
ділення 
фтизіатрії 

немає Встанов-
лення ме-
ханізмів 
порушень в 
системі фа-
гоциту-
ючих клі-
тин, підви-
щення 
ефектив-
ності ліку-
вання. 

4)  А.00.03 0100U000808 Патоморфоз пер-
винних форм ту-
беркульозу і ре-
цидивуючого 
бронхіту у дітей в 
сучасних умовах 
та шляхи підви-
щення ефективно-
сті лікування  

01.00 
12.03 

Костроміна 
В.П.       
Відділення 
захворю-
вань орга-
нів дихан-
ня у дітей 

немає Виявлення 
патомор-
фозу ту-
беркульозу 
і рециди-
вуючого 
бронхіту у 
дітей. Під-
вищен-ня 
ефек-
тивності їх 
лікування. 

5)  А.01.03 
 

0101U000384 Вивчити в експе-
рименті дію оме-
га-3 поліненаси-
чених жирних ки-
слот на процеси 
детоксикації та 
енергетичний об-
мін при бронхо-
легеневій патоло-
гії різного генезу 
для підвищення 
ефективності лі-
кування 

01.01 
12.03 

Коржов 
В.І. 
Лаборато-
рія біохімії   

немає Вивчення 
на моделі 
хронічного 
бронхіту 
дії омега-3 
полінена-
сичених 
жирних 
кислот на 
процеси 
детоксика-
ції та енер-
гетич-ний 
обмін. 

6)  А.01.04 0101U000385 Розробити новий 
напрямок патоге-
нетичної терапії 
раку згідно гіпо-
тези 

01.01 
12.03 

Суслов Є.І.   
Лаборато-
рія пато-
морфогії       

немає Нові дані 
щодо акти-
вності фе-
рментів 
нуклеїно- 
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   про кальційбілко- 
возалежне дифе-
ренціювання клі-
тин на основі ви-
вчення змін ядер-
них білків і гідро-
літичних  
ферментів тканин 
при запальних 
продуктивних і 
онкологічних 
хворобах легень      

   
 

вого обмі-
ну в  
легенях 
при запаль-
ному про-
дук-
тивному 
процесі і 
новоутво-
реннях, 
розробка 
нового 
проти-
пухлин-
ного засобу 

7)  А.01.05 0101U000386 Вивчити вплив 
процесів апоптозу 
на стан імунної 
системи у хворих 
на туберкульоз 
легень для 
з’ясування доці-
льності імунокри-
гуючої терапії   
 

01.01 
12.03 

Чернушен-
ко К.Ф.         
Лаборато-
рія  
імунології, 
відділення 
фтизіатрії   

немає Визначен-
ня інтен-
сивності 
апоптозу в 
залежності 
від наявно-
сті, харак-
теру і сту-
пеню імун-
них пору-
шень при 
тубер-
кульозі ле-
гень в про-
цесі його 
лікування.  

1.2 НДР, що виконуються по КПК 2303030 “Прикладні наукові та науково-технічні розробки”: 
1 2 3 4 5 6 7 8 

8)  А.99.03 0199U000441 Розробити новий 
метод лікування 
синдрому сонного 
апное у хворих на 
хронічний об-
структивний бро-
нхіт і бронхіальну 
астму                   

01.99 
12.02 

Фещенко 
Ю.І.,        
Яшина Л.О.  
Відділення 
діагности-
ки, терапії і 
клінічної 
фармако- 
логії захво- 
рювань ле-
гень,  
відділення 
пульмо-
нології 

немає Підвищен-
ня ефек-
тивності 
лікування 
синдрому 
сонного 
апное. 
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9)  А.02.01 0102U003048 Вивчити причини 
підвищення за-
хворюваності на 
туберкульоз, роз-
робити шляхи  
своєчасного вияв-
лення, запобіган-
ня та лікування 
цієї недуги у ме-
дичних працівни-
ків 

01.02 
12.04 

Мельник 
В.М. 
Відділ епі-
деміо-
логічних і 
організа-
ційних 
проблем 
фтизіо-
пульмо-
нології 

немає Встанов-
лення осо-
бливос-тей 
епідеміо-
логічних 
показників 
туберку-
льозу серед 
медичних 
працівни-
ків Украї-
ни, факто-
рів, які 
вплива-ють 
на їх рі-
вень. 

10)  А.02.02 0102U003049 Вивчити проти-
туберкульозну 
активність рифа-
бутіну і флурені-
зиду та розробити 
ефективні режими 
хіміотерапії із за-
стосуванням цих 
препаратів у хво-
рих деструктив-
ним туберкульо-
зом  
легень 

01.02 
12.04 

Бялик Й.Б. 
Відділення 
фтиізатрії 

немає Визначен-
ня бактері-
остатичної 
дії рифабу-
тіну та 
флуренізи-
ду на різні 
штами мі-
кобакте-рій 
тубер-
кульозу. 
Розробка 
методики 
хіміотера-
пії з вклю-
ченням цих 
препаратів 
у хворих 
деструкти-
вним ту-
бер-
кульозом 
легень. 

11)  А.02.03 0102U003050 Вивчити видові та 
клінічні особли-
вості грибкової 
інфекції при не-
специфічних за-
хворюваннях ле-
генів та удоскона-
лити методи ліку-
вання хворих 

01.02 
12.05 

Фещенко 
Ю.І. 
Відділення 
пульмоно-
логії, лабо-
раторії 
імунології 
і мікробіо-
логії, група 
інформа-
ційно-
компґю-
терних 
технологій 

немає Встанов-
лення час-
тоти інфі-
кованості 
грибковою 
інфекцією 
хворих на 
неспеци-
фічні зах-
ворювання 
респіра-
торної сис-
теми. 
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12)  А.01.01 0101U000382 Вивчити безпеку 
та ефективність 
застосування но-
вого лікарського 
препарата Теко-
ма-А у хво-рих на 
хронічні запальні 
захво-рювання 
легенів, усклад-
нені синдромом 
гіперкоагуляції 

01.01 
12.04 

Гаврисюк 
В.К.        
Клініко-
функціо-
нальне 
відділення,  
група ін-
форма-
ційно- 
компґю-
терних 
технологій 

немає Підвищен-
ня ефек-
тивності 
лікування 
хворих із 
НЗЛ, 
ускладне-
них синд-
ромом гі-
перкоагу-
ляції. 

13)  А.01.02 0101U000383 Розробити крите-
рії діагностики 
ранньої стадії 
хронічного брон-
хіту та вивчити 
патогенетичний 
взаємозв’язок між 
ним та туберку-
льозом легень 

01.01 
12.03 

Кужко 
М.М.   
Відділення 
фтизіо-
пульмоно-
логії, ла-
борато-рія 
імуно-
логії, ла-
борато-рія 
пато-
морфоло-
гії, 
лаборато-
рія мікро-
біології  

немає Визначен-
ня стану 
системного 
і місцевого 
імунітету, 
морфології 
слизової 
бронхів, 
характеру 
неспеци-
фічної мік-
рофло-ри 
вмісту 
бронхів у 
хворих ту-
берку-
льозом 
легень і 
хронічним 
бронхітом. 

14)  А.01.06    0101U000387 Розробити висо-
коефективні і 
економічні режи-
ми антибактерій-
ного лікування 
хворих на тубер-
кульоз легень з 
мультирезис-
тентними мікоба-
ктеріями туберку-
льозу 

01.01 
12.03 

Петренко 
В.М.        
Відділення  
фтизіатрії, 
лаборато-
рія мікро-
біології 

немає Скорочен-
ня термінів 
лікування 
мультире-
зистентно-
го туберку-
льозу на 6-
12 міс. і 
підвищен-
ня ефек-
тивності 
лікування 
за рахунок 
запобіган-
ня загост-
рень і ре-
цидивів 
захворю-
вання. 
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15)  А.01.07    0101U000388 Розробити мето-
дики кріохірургі-
чного лікування 
хворих  на неспе-
цифічні захворю-
вання, туберку-
льоз та новоутво-
рення легень і 
плеври 

01.01 
12.03 

Радіонов 
Б.В.         
Відділення 
торакаль-
ної хірур-
гії, лабора-
то-рія мік-
ро-біології, 
група ін-
форма-
ційно-
компґю-
терних 
технологій   

немає Визначен-
ня можли-
востей і 
розробка 
кріохірур-
гічних ме-
тодик ліку-
вання хво-
рих з різ-
ними за-
хворю-
ваннями 
органів ди-
хання. 

2. НДР, що виконуються по КПК 2303040 “Державні науково-технічні програми та наукові 
частини державних цільових програм у сфері профілактики і лікування хворої людини”: 

 “Національна програма боротьби із захворюванням на туберкульоз на 2002 – 2005 роки”.  
Указ Президента України від 20.08.2001 р., №  643/2001. Замовник – АМН України. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
16)  КФК.01.

08   
0101U000389 Вивчити епідемі-

ологічну ситуацію 
з туберкульозу в 
Україні в умовах 
епідемії, її регіо-
нальні особливос-
ті, причини погі-
ршення, ефектив-
ності  
виявлення і ліку-
вання хворих на 
цю недугу та роз-
робити організа-
ційні заходи їх 
поліпшення 

01.01 
12.04 

Фещенко 
Ю.І.   
Відділ епі-
деміо-
логічних і  
організа-
ційних 
проблем 
фтизіо-
пульмоно-
логії, від-
ділення 
фтизіатрії, 
група ін-
форма-
ційно- 
компґю-
терних 
технологій  

немає 
 

Розробка 
основних 
підходів до 
реоргані-
зації про-
титуберку-
льозної 
служби 
України, 
нових 
принципів 
виявлення і 
лікування 
хворих на 
туберку-
льоз. 

 “Здоров’я літніх людей”. Наукова частина державної цільової програми. Указ Президента 
України від 10.12.1997 р., №  1347/97. Реєстраційний № 044. Замовник – АМН України. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
17)  КФК.02.

05    
0102U003052 Порівняльне ви-

вчення ефектив-
ності використан-
ня нового вітчиз-
няного препарату 
Теком у корекції 
системи гемостазу  

01.02 
12.02 

Гаврисюк 
В.К. 
Клініко-
функціо-
нальне від-
ділення 

немає Удоскона-
лення ме-
тодів коре-
кції пору-
шень в си-
стемі гемо-
стазу у 
хворих зрі-
лого та  

 
 
 



 7 
1 2 3 4 5 6 7 8 

   у хворих зрілого 
та похилого віку 
із хронічними за-
пальними захво-
рюваннями орга-
нів дихання 

   похилого 
віку із хро-
нічними за-
пальними 
захворю-
ваннями 
органів ди-
хання. 

2.1 НДР, що фінансуються іншими відомствами (Міносвіти і науки, МОЗУ, НАНУ, Міністер-
ство з питань надзвичайних ситуацій, держадміністрації тощо): 

18) Ф.99.01   0199U000444 Дослідження ефе-
ктивності і пере-
носимості нових 
медикаментозних 
засобів у лікуван-
ні захворювань 
легень 

01.99 
12.02 

Яшина 
Л.О.    
Відділення 
діагности-
ки, терапії і 
клінічної 
фармако-
логії зах-
ворювань 
легень, 
відділення 
пульмо- 
нології 

немає Підвищен- 
ня  
ефектив- 
ності ме-
дика- мен-
тозної те-
рапії за-
хворю- 
вань 
 легень 

19) Ф.02.06   0102U003452 Відібрати фарма-
кокінетичні хара-
ктеристики, що 
визначають ефек-
тивність лікуван-
ня інфекційних 
загострень хроні-
чних обструктив-
них захворювань 
легень (ХОЗЛ)      

04.02 
03.03 

Фещенко 
Ю.І., 
Яшина 
Л.О.    
Відділення 
діагности-
ки, терапії і 
клінічної 
фармако-
логії зах-
ворювань 
легень 

немає Нові дані 
щодо порі-
вняльної 
фармако-
кінетичної 
характери- 
стики, 
клініко- 
функціо- 
нальної 
ефектив-
ності офло-
ксацину 
вітчизняно-
го вироб-
ництва при 
лікуванні 
інфекцій- 
них загост- 
рень ХОЗЛ 

3. Ініціативні НДР:  
20) І.02.07 0102U005722 Вивчити стан пе-

рвинної та спеціа-
лізованої медич-
ної допомоги хво-
рим 

07.02 
12.02 

Фещенко 
Ю.І., 
Яшина 
Л.О.    
Відділення 

немає Обґєктивні 
дані щодо 
стану пер-
винної та 
спеціалі- 
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   на бронхіальну 

астму в Україні на 
підставі аналізу 
медичної докуме-
нтації, організа-
ційної та матеріа-
льної інфраструк-
тури медичних 
установ 

 діагности-
ки, терапії і 
клінічної 
фармако-
логії зах-
ворювань 
легень, 
відділення 
пульмоно- 
логії 

 зованої ме-
дичної до-
помоги 
хворим на 
бронхіаль-
ну астму в 
Україні 

4. НДР, що отримали гранти іноземних фондів та організацій: --- 

5. НДР, що виконуються в рамках Міжнародних наукових програм: --- 
 
 

Вчений секретар інституту, д.м.н.      В.О. Юхимець 


