
ЗАТВЕРДЖУЮ 
Директор інституту, академік АМН України 

______________________ Ю.І. Фещенко 

9 грудня 2009 року 
 

 
ЗВЕДЕНИЙ ПЛАН  

ВИКОНАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ 
Державної установи ”Національний інститут фтизіатрії і пульмонології  

імені Ф.Г. Яновського АМН України” 
на  2 0 0 9  рік 

 

№ 
з/п 

№ держ. 
реєстрації 

Назва 
НДР 

Тер-
мін 
вико- 
нання

Керівник, 
підрозділ 

Спів-
вико-
навці*

Очікувані 
результати 
в 2009 році 

1 2 3 4 5 6 7 
  

1. НДР, що виконуються за бюджетом АМН України: 
1.1 НДР, що виконуються по КПКВ 6561020  

“Фундаментальні дослідження у сфері теоретичної і клінічної медицини”: 
  

1 2 3 4 5 6 7 
1)   

А.09.01 
Вивчити стан та взаємо-
дію різних популяцій 
імунокомпетентних клі-
тин у реалізації систем-
них та місцевих імунних 
реакцій у хворих на хро-
нічне обструктивне за-
хворювання легень 

01.09 
12.11 

Чернушен-
ко К.Ф. 
Лаборато-
рія імуно-
логії, від-
ділення ен-
доскопії, 
відділення 
пульмоно-
логії та до-
казової ме-
дицини 

немає Визначення  
кількісного та 
функціональ-
ного стану іму-
нокомпетент-
них клітин пе-
риферичної 
крові, бронхіа-
льного змиву 
та рівня біоло-
гічно-активних 
речовин у хво-
рих на хроніч-
не обструктив-
не захворюван-
ня легень. Ре-
зультати бу-
дуть викорис-
тані в подаль-
ших наукових 
дослідженнях. 

2)   
А.09.02 

Установити роль колоні-
зації дихальних шляхів 
хворих бактеріями та мі-
кроміцетами у виник-
ненні загострень бронхі-
альної астми та вдоско-
налити методи їх профі-
лактики 

01.09 
12.11 

Фещенко 
Ю.І. 
Відділення 
пульмоно-
логії, 
лаборато-
рія мікро-
біології, 
лаборато 

немає Визначення 
стану колоні-
зації бактерія-
ми та мікромі-
цетами диха-
льних шляхів у 
хворих на бро-
нхіальну астму 
у фазі загост- 



 2

1 2 3 4 5 6 7 
    рія імуно-

логії, група 
ІКТ 

 рення.  
Результати бу-
дуть викори-
стані в по-
дальших нау-
кових 
дослідженнях. 

3)  0107U001209 
А.07.03 

Вивчити дію омега-3 по-
ліненасичених жирних 
кислот на моделі експе-
риментальної інфекцій-
ної пневмонії з різними 
супутніми захворюван-
нями на функціонування 
поліферментних систем 
біологічних мембран мі-
тохондрій, мікросом пе-
чінки і кров 

01.07 
12.09 

Коржов 
В.І. 
Лаборато-
рія біохімії 

немає Оцінка адапта-
ційно-
компенсатор-
них можливос-
тей організму в 
експерименті 
за умов інфек-
ційної пневмо-
нії з супутнім 
гепатитом, 
панкреатитом, 
розшифровка 
біохімічного 
механізму реа-
ктивуючої дії 
омега-3 ПНЖК 
на енергетич-
ний обмін мі-
тохондрій пе-
чінки, детокси-
каційну систе-
му мікросом і 
цитозолю печі-
нки, оксидант-
но-
антиоксидант-
ну систему 
крові.  
Новий спосіб 
відновлення 
метаболізму 
ендогенного 
оксиду азоту в 
крові. 
Результати до-
сліджень да-
дуть можли-
вість розробити 
нові способи 
лікування хво-
рих на інфек-
ційну пневмо-
нію із супутні-
ми захворю-
ваннями за  
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1 2 3 4 5 6 7 
      допомогою ек-

зогенних оме-
га-3 ПНЖК. 

4)  0108U000215 
А.08.01 

Вивчити роль вірусних 
збудників у виникненні 
негоспітальної пневмонії 
для оптимізації діагнос-
тики та лікування цього 
захворювання 

01.08 
12.10 

Дзюблик 
О.Я. 
Відділення 
технологій 
лікування 
НЗЛ 

немає Новий алго-
ритм діагнос-
тики вірусних 
збудників не-
госпітальної 
пневмонії, оп-
тимальні схеми 
лікування хво-
рих на негоспі-
тальну пневмо-
нію вірусної 
етіології, новий 
спосіб лікуван-
ня негоспіталь-
ной пневмонії 
вірусної етіо-
логії нетяжкого 
перебігу. 
Результати бу-
дуть викори-
стані в 
лікувально-
профілактич-
них закладах 
терапевтичного 
і пульмоно-
логічного про-
філю. 

  

1.2 НДР, що виконуються по КПКВ 6561040  
“Прикладні наукові та науково-технічні розробки”: 

  

1 2 3 4 5 6 7 
5)  0107U001207 

А.07.01 
Розробка методів ран-
нього виявлення і ліку-
вання хворих 
на ідіопатичні інтерсти-
ціальні пневмонії 

01.07 
12.09 

Гаврисюк 
В.К. 
Клініко-
функціона-
льне відді-
лення 

немає Аналіз ефекти-
вності застосу-
вання різних 
режимів ліку-
вання хворих 
на ідіопатичні 
інтерстиціальні 
пневмонії пре-
паратами, що 
належать до 
групи глюко-
кортикостерої-
дів та цитоста-
тиків. Алго-
ритм раннього 
виявлення  



 4

1 2 3 4 5 6 7 
      хворих на ідіо-

патичні інтерс-
тиціальні пне-
вмонії, визна-
чення оптима-
льних схем їх 
диференційо-
ваного ліку-
вання. 
Результати бу-
дуть запропо-
новані для 
впровадження 
в лікувально-
профілактич-
них закладах 
України та ви-
користані у по-
дальших нау-
кових дослі-
дженнях. 

6)  0107U001208 
А.07.02 

Розробити стандартні 
режими хіміотерапії 
хворих на туберкульоз 
легень, які потребують 
повторного курсу  ліку-
вання та мають високий 
ризик  наявності мульти-
резистентного збудника 
туберкульозу 

01.07 
12.09 

Петренко 
В.М., 
Черенько 
С.А.  
Відділення 
фтизіатрії 

немає Визначення 
стандартних 
режимів хіміо-
терапії хворих 
на туберкульоз 
легень, що ра-
ніше лікува-
лись та в яких 
невідома чут-
ливість збуд-
ника до проти-
туберкульоз-
них препаратів. 
Результати бу-
дуть запропо-
новані до впро-
вадження в 
протитуберку-
льозних закла-
дах України. 

7)  0107U001210 
А.07.04 

Розробити новий гісто-
хімічний спосіб діагнос-
тики туберкульозу 

01.07 
12.09 

Суслов Є.І. 
Лаборато-
рія пато-
морфології 

немає Новий гістохі-
мічний спосіб 
діагностики 
туберкульозу, 
здатний суттє-
во підвищити 
ефективність 
його верифіка-
ції при гістоло-
гічних дослі-
дженнях  
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1 2 3 4 5 6 7 
      біопсійного, 

операційного 
та аутопсійного 
матеріалу з не-
чітко визначе-
ними морфоло-
гічними озна-
ками туберку-
льозної патоло-
гії. 
Результати бу-
дуть викори-
стані в по-
дальших нау-
кових 
дослідженнях. 

8)  0107U001211 
А.07.05 

Розробити новий ефек-
тивний метод диферен-
ційованого лікування 
хворих бронхообструк-
тивними захворювання-
ми легень із тяжким пе-
ребігом 

01.07 
12.09 

Фещенко 
Ю.І.,  
Яшина 
Л.О. 
Відділення 
діагности-
ки, терапії 
та клініч-
ної фарма-
кології за-
хворювань 
легень, 
відділення 
пульмоно-
логії, лабо-
раторія 
імунології 

немає Визначення 
патогенетич-
них механізмів 
формування 
бронхообстру-
ктивних захво-
рювань легень 
із тяжким пе-
ребігом на під-
ставі оцінки 
клінічних, фу-
нкціональних 
даних та іму-
нологічних по-
казників запа-
лення. Розроб-
ка критерії діа-
гностики і лі-
кування різних 
патогенетич-
них варіантів 
бронхообстру-
ктивних захво-
рювань легень 
із тяжким пе-
ребігом 
Розробка ново-
го ефективного 
методу дифе-
ренційованого 
лікування хво-
рих бронхообс-
труктивними 
захворювання-
ми легень із 
тяжким  
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1 2 3 4 5 6 7 
      перебігом. 

Результати бу-
дуть викори-
стані в по-
дальших нау-
кових 
дослідженнях. 

9)  0107U001212 
А.07.06 

Розробити спосіб пато-
генетичної терапії тубер-
кульозу органів дихання 
у дітей із застосуванням 
водорозчинної форми 
бета-каротину 

01.07 
12.09 

Костроміна 
В.П. 
Відділення 
захворю-
вань орга-
нів дихан-
ня у дітей, 
лаборато-
рія імуно-
логії 

немає Нові дані щодо 
поширеності 
генотипів мі-
кобактерій ту-
беркульозного 
комплексу се-
ред дітей, хво-
рих на вперше 
діагностований 
туберкульоз, та 
застосування їх 
для прогнозу-
вання ризику 
невдачі ліку-
вання. Новий 
спосіб патоге-
нетичногого 
лікування ту-
беркульозу у 
дітей із вико-
ристанням во-
дорозчинної 
форми бета-
каротину.  
Результати бу-
дуть запропо-
новані для 
впровадження 
в лікувально-
профілактич-
них закладах 
України та ви-
користані у по-
дальших нау-
кових дослі-
дженнях. 

10)  0107U001213 
А.07.07 

Розробити раціональні 
схеми лікування хворих 
на туберкульоз легень в 
поєднанні з хронічним 
обструктивним захворю-
ванням легень 

01.07 
12.09 

Кужко 
М.М. 
Відділення 
фтизіопу-
льмоноло-
гії, лабора-
торія пато-
морфології,  

немає Нові раціона-
льні схеми лі-
кування хворих 
на туберкульоз 
легень в поєд-
нанні з хроніч-
ним обструкти-
вним захворю-
ванням легень  
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1 2 3 4 5 6 7 
    лаборато-

рія імуно-
логії 

 із використан-
ням препарату 
ізофон, брон-
холітиків три-
валої дії та ін-
галяційних 
кортикостерої-
дів, муколіти-
ків залежно від 
клінічної фор-
ми, стадії, пе-
ребігу захво-
рювань. Ре-
зультати бу-
дуть запропо-
новані до впро-
вадження у лі-
кувально-
профілактич-
них закладах 
України фтизі-
атричного та 
пульмонологі-
чного профілю. 

11)  0107U001214 
А.07.08 

Розробити оптимальну 
схему і новий спосіб ви-
явлення та ідентифікації 
мікроорганізмів роду 
Mycobacterium на основі 
сучасних фено- та гено-
типічних методів 

01.07 
12.09 

Журило 
О.А. 
Лаборато-
рія мікро-
біології 

немає Нова оптима-
льна схема іде-
нтифікації мі-
кобактерій ту-
беркульозу із  
застосуванням 
фено-
генотипічних 
методів. Новий 
спосіб вияв-
лення та іден-
тифікації мік-
роорганізмів 
роду Mycobac-
terium. Резуль-
тати дослі-
джень будуть 
запропоновані 
до впрова-
дження в прак-
тику роботи 
мікробіологіч-
них лаборато-
рій протитубе-
ркульозних за-
кладів України. 
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1 2 3 4 5 6 7 
12)  0107U001215 

А.07.09 
Визначити потребу у хі-
рургічному лікуванні та 
розробити стандарт на-
дання хірургічної допо-
моги хворим на вперше 
виявлений деструктив-
ний туберкульоз легень 

01.07 
12.09 

Радіонов 
Б.В. 
Відділення 
торакаль-
ної хірургії 

немає Визначення 
потреби в хіру-
ргічному ліку-
ванні хворих на 
вперше діагно-
стований тубе-
ркульоз легень. 
Новий спосіб 
попередження 
легенево-
плевральних 
ускладнень хі-
рургічного лі-
кування орга-
нів дихання. 
Новий стандарт 
хірургічного 
лікування хво-
рих на вперше 
діагностований 
туберкульоз 
легень. 
Результати бу-
дуть запропо-
новані до 
впровадження 
у торакальних і 
фтизіатричних 
закладах Укра-
їни. 

13)  0107U001216 
А.07.10 

Оцінити  ефективність 
сучасних методів діагно-
стики ексудативних пле-
вритів, створити новий 
метод та сучасний алго-
ритм диференційної діа-
гностики ексудативних 
плевритів різного ґенезу 

01.07 
12.09 

Опанасен-
ко М.С. 
Відділення 
торакаль-
ної хірургії 
та інвазив-
них мето-
дів діагно-
стики, ла-
бораторія 
патомор-
фології, 
група ІКТ 

немає Новий метод 
діагностики 
випітних плев-
ритів та сучас-
ний алгоритм 
диференційної 
діагностики 
випітних плев-
ритів. 
Результати бу-
дуть  запропо-
новані до 
впровадження 
у торакальних і 
фтизіопульмо- 
нологічних за-
кладах Украї-
ни. 
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1.3 НДР, що виконуються по КПКВ 6561040 “Державні цільові програми”: 
Назва програми: Загальнодержавна програма протидії захворюванню на туберкульоз 
у 2007 – 2011 роках. Строки виконання: 2007-2011 рр.  
Підстава для виконання: Закон України від 08.02.2007 р., № 648−V 
Державний замовник: МОЗ та АМН України 

  

1 2 3 4 5 6 7 
14)  0108U000216 

ПА.08.02 
Вивчити ефективність 
організації лікування 
хворих на туберкульоз 
легень і вдосконалити 
заходи щодо її поліп-
шення 

01.08 
12.11 

Фещенко 
Ю.І., 
Мельник 
В.М.   
Відділ епі-
деміологі-
чних орга-
нізаційних 
проблем 
фтизіопу-
льмоноло-
гії, група 
ІКТ 

немає Визначення 
причин неефе-
ктивної органі-
зації лікування 
хворих на ту-
беркульоз ле-
гень в Україні, 
на основі яких 
у наступні роки 
будуть розроб-
лені й апробо-
вані заходи 
щодо організа-
ції лікування 
цієї патології. 
Результати бу-
дуть викори-
стані в по-
дальших нау-
кових 
дослідженнях. 

  

1.4 НДР, що виконуються по КПКВ 6561040 за державними замовленнями (назва, стро-
ки виконання, підстава для виконання, державний замовник) : --- 

  

2. НДР, що виконуються за грантами іноземних фондів та організацій: --- 
  

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

4. НДР, що виконуються за рахунок інших джерел фінансування: --- 
  

5. Ініціативні наукові розробки: --- 
 
Примітка: * - співвиконавці за межами наукової установи 

 
 

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