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ЗВЕДЕНИЙ ПЛАН  

ВИКОНАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ 
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№ 
з/ 
п 

Шифр 
теми 

№ держ- 
реєстрації 

Назва 
теми 

Тер-
мін 
вико- 
нання 

Керівник, 
підрозділ 

Спів-
вико-
навці 

Очікувані 
результати 
у 2003 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.03.02 0103U000526 Вивчити роль по-

рушень апоптозу 
імунокомпетент-
них клітин в пато-
генезі хронічних 
неспецифічних 
захворювань ле-
гень та визначити 
можливість їх ко-
рекції 

01.03 
12.05 

Чернушен-
ко К.Ф.         
Лаборато-
рія  
імунології, 
відділення 
пульмоно- 
логії   

немає Встанов- 
лення інте-
нсив- ності 
апоптозу  
імуноком-
петентних 
клітин у 
залежності 
від особ-
ливостей 
клінічного 
перебігу 
хвороби у 
хворих на 
деякі хро-
нічні не-
специ-
фічні зах-
ворювання 
легень 

2)  А.02.04 0102U003051 Вивчити частоту 
та основні механі-
зми резистентнос-
ті збудників нозо-
коміальної пнев-
монії та  розроби-
ти  

01.02 
12.04 

Дзюблик 
О.Я. 
Відділення 
технологій 
лікування 
НЗЛ 

немає Розробка 
оптималь-
них режи-
мів анти-
бакте-
ріальної 
терапії 
хворих на  
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1 2 3 4 5 6 7 8 
   оптимальні режи-

ми антибактеріа-
льної терапії  хво-
рих з цією пато-
логією 

   нозокомі-
альну пне-
вмонію на 
основі ви-
явлених 
механізмів 
резистент-
ності збуд-
ників зах-
ворювання 

3)  А.00.01 0100U000806 Вивчення частоти 
виділення ділення 
та механізмів  
виникнення полі-
резистент-ності 
штамів  
M. tuberculosis, 
розповсюджених 
в даний час в м. 
Києві та деяких 
регіонах України 
                  

01.00 
12.03 

Журило 
О.А.   
Лаборато-
рія мікро-
біології 

немає 
 

Розкриття 
молекуля-
рно-гене-
тичних ме-
ханiзмiв 
стiйкостi 
M.tuberculo
sis до iзонi-
азиду i ри-
фампiцину. 
Новий спо-
сіб iденти-
фiкацiї 
лiкарсько-
резистент-
них штамiв 
M.tuberculo
sis. Пiдви-
щення ефе-
ктивностi 
лаборатор-
ної дiагно-
стики хво-
рих на ту-
беркульоз 

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  

01.01 
12.03 

Коржов 
В.І. 
Лаборато-
рія біохімії   

немає Визчення 
механізмів 
дії омега-3 
полінена- 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
   кислот на процеси 

детоксикації та 
енергетичний об-
мін при бронхо-
легеневій патоло-
гії різного генезу 
для підвищення 
ефективності лі-
кування 

   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 
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      

01.01 
12.03 

Суслов Є.І.   
Лаборато-
рія пато-
морфогії       

немає 
 

 

Нові дані 
щодо акти-
вності фе-
рментів 
нуклеїно- 
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 місця 
апоптозу в  
імунопато-
генезі  ту-
берку-льоз 
легень. 
Розробка 
способу 
імуноко-
рекції по-
рушень  
регуляції 
апоптозу 
імуноком-
петентних 
клітин. 
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1.2 НДР, що виконуються по КПК 2303030  
“Прикладні наукові та науково-технічні розробки”: 

1 2 3 4 5 6 7 8 
8)  A.03.01 0103U000525 Оптимізувати діа-

гностику і ліку-
вання хворих на 
бронхіальну аст-
му на рівні пер-
винної та специа-
лізованої ланок 
медичної допомо-
ги в  
Україні 

01.03 
12.06 

Фещенко 
Ю.І., 
Яшина 
Л.О. 
Відділення 
діагности- 
ки, тера- 
пії і клініч- 
ної фарма-  
кології зах-
ворювань 
легень, 
відділення 
пульмоно- 
логії, 
лаборато- 
рія імуно- 
логії 

немає Розробка 
та впровад- 
ження ди-
ференційо-
ваних на-
вчальних 
програм 
для лікарів 
первинної і  
спеціалізо-
ваної ме-
реж меди-
чної допо-
моги 

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 Визначен-
ня причин 
погіршення 
захворю-
ваності на 
туберку-
льоз меди-
чних пра-
цівників в 
Україні та 
погіршення 
його вияв-
лення, за-
побіган-ня 
і ліку-
вання у 
медичних 
працівни-
ків  

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  

01.02 
12.04 

Бялик Й.Б. 
Відділення 
фтиізатрії, 
лаборато- 
рія мікро- 
біології 

немає Попередні 
результати 
лікування 
при засто-
суванні ри-
фабутіну і 
флуренізи-
ду в комп-
лексній хі-
міотерапії 
хворих де-
структив- 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
   туберкульозом  

легень 
   ним тубер-

кульозом 
легень 

11)  А.02.03 0102U003050 Вивчити видові та 
клінічні особли-
вості грибкової 
інфекції  
при неспецифіч-
них захворюван-
нях легенів та 
удосконалити ме-
тоди лікування 
хворих 

01.02 
12.05 

Фещенко 
Ю.І. 
Відділення 
пульмоно- 
логії,  
лабораторії 
імунології і 
мікробіо-
логії,  
група ін-
форма-
ційно-
компґю-
терних 
технологій 

немає Встанов-
лення осо-
бливості 
неспецифі-
чної мікро-
флори з 
дихальних 
шляхів 
хворих на 
неспеци-
фічні зах-
ворювання 
легенів та 
особливос-
ті локаліза-
ції грибків 
у дихаль-
них шляхах 

12)  А.01.01 0101U000382 Вивчити безпеку 
та ефективність 
застосування но-
вого лікарського 
препарата Теко-
ма-А у хворих на 
хронічні запальні 
захворювання ле-
генів, ускладнені 
синдромом гіпер-
коагуляції 

01.01 
12.03 

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

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, лабо-
раторії 
імунології, 
патомор-
фології, 
мікробіо-
логії  

немає Розробка 
критеріїв 
діагности-
ки ранньої 
стадії хро-
нічного 
бронхіту у 
хворих на 
туберку-
льоз легень 
на основі 
клінічних, 
імуноло-
гічних, 
морфоло-
гічних, ба-
ктеріоло-
гічних до-
сліджень 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
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 

Кафед- 
ра фти- 
зіатрії 
КМАП
О 

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 

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 хірургії 

немає Визначен-
ня можли-
востей і 
розробка 
нових 
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 про-
грам у сфері профілактики і лікування хворої людини”: 

 “Комплексні заходи боротьби з туберкульозом” 
Реєстраційний номер програми 075 
Постанова КМ України від 23.04.99 р., № 667 

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,  

01.01 
12.03 

Фещенко 
Ю.І.   
Відділ епі-
деміо-
логічних і  
організа-
ційних 
проблем 
фтизіо-
пульмоно- 

немає 
 

Економіч-
но обгрун- 
товані під-
ходи до 
реорганіза-
ції проти-
туберку-
льозної 
служби для 
ефективні- 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
   ефективності  

виявлення і ліку-
вання хворих на 
цю недугу та роз-
робити організа-
ційні заходи їх 
поліпшення 

 логії,  
група ін-
форма-
ційно- 
компґю-
терних 
технологій  

 шого її фу-
нкціону-
вання в 
умовах 
епідемії 
туберку-
льозу, ор-
гані-заційні 
заходи 
впливу на 
епідемію 
туберку-
льозу в су-
часних 
умовах та 
поліпшен-
ня ефек-
тивності 
виявлення 
й лікування 
хворих на 
туберку-
льоз 

 “Національна програма боротьби із захворюванням на туберкульоз на 2002 – 2005 роки”.  
Реєстраційний номер програми 143. 
Указ Президента України від 20.08.2001 р., №  643/2001. Замовник – АМН України. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
17)  КФК.03.

03   
0103U000527 Розробити заходи 

щодо проведення 
активного і паси-
вного виявлення 
туберкульозу се-
ред осіб підвище-
ного ризику з 
урахуванням со-
ціально-
економічних, епі-
деміологічних та 
медико-
біологічних чин-
ників 

01.03 
12.05 

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

немає 
 

Вивчення 
стану та 
ефектив-
ності акти-
вного ви-
явлення 
туберку-
льозу ме-
тодами 
флюоро-
графії та 
мікробіо-
логічної 
діагности-
ки серед 
населення 
України 

  

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

  

18) Ф.02.06   0102U003452 Відібрати фарма-
кокінетичні хара-
ктеристики,  

04.02 
03.03 

Фещенко 
Ю.І., 
 

немає Нові дані 
щодо порі-
вняльної  
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1 2 3 4 5 6 7 8 
   що визначають 

ефективність лі-
кування інфекцій-
них загострень 
хронічних об-
структивних за-
хворювань легень 
(ХОЗЛ)      

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

 фармако-
кінетичної 
характери- 
стики, клі-
ніко-функ-
ціональної 
ефектив-
ності офло-
ксацину 
вітчизняно-
го вироб-
ництва при 
лікуванні 
інфекцій- 
них загост- 
рень ХОЗЛ 

19) Ф.03.04   0103U004104 Визначити фар-
макокінетичні ха-
рактеристики таб-
летованої форми 
ципрофлоксацину 
вітчизняного ви-
робництва у хво-
рих з інфекційни-
ми загостреннями 
хронічних об-
структивних за-
хворювань легень 
(ХНЗЛ)  

04.03 
12.03 

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

немає Нові дані 
щодо фар-
макокіне-
тичні хара-
ктери-
стики таб-
летова-ної 
форми ци-
профло-
ксацину 
вітчизнян-
ого вироб-
ництва у 
порівнянні 
з референт-
ним препа-
ратом 

  

3. Ініціативні НДР: --- 
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 


