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ЗВЕДЕНИЙ ПЛАН  
ВИКОНАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ  

на  2 0 1 1  рік 
Державної установи ”Національний інститут фтизіатрії і пульмонології  

імені Ф.Г. Яновського АМН України” 
 

№ 
з/п 

№ держ. 
реєстрації 

Назва 
НДР 

Тер-
мін 

вико- 
нання 

Керівник, 
підрозділ 

Спів-
вико-
навці

* 

Очікувані 
результати 
в 2011 році 
(Де будуть 
впроваджені 

(використаніі) 
наукові  

результати) 
1 2 3 4 5 6 7 
  

1. НДР, що виконуються за бюджетом НАМН 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)  0110U001208 

А.10.03 
Вивчити метаболічні по-
рушення у хворих на іді-
опатичні інтерстиціальні 
пневмонії 

01.10 
12.12 

Коржов 
В.І.  
Лаборато-
рія біохімії 

немає Визначення 
особливостей 
порушень фун-
кцій деяких 
поліфермент-
них систем та 
нейротрансміт-
терів у хворих 
на ідіопатичні 
інтерстиціальні 
пневмонії в за-
лежності від 
форми захво-
рювання. Вста-
новлення впли-
ву експеримен-
тального ідіо-
патичного фіб-
розуючого аль-
веоліту на ки-
сень-
зв’язуючую 
здатність гемо-
глобіну. Новий 
спосіб діагано-
стики  



 2

1 2 3 4 5 6 7 
      ідіопатичного 

фіброзу легень. 
Результати 
будуть вико-
ристані в по-
дальших нау-
кових дослі-
дженнях. 

2)  0110U001209 
А.10.04 

Вивчити клініко-
морфологічні особливос-
ті перебігу мультирезис-
тентного туберкульозу 
легень 

01.10 
12.12 

Ліскіна І.В. 
Лаборато-
рія пато-
морфології, 
відділ ІКТ 

немає Визначення 
ступеней акти-
вності специ-
фічного запа-
льного процесу 
та тканинних 
особливостей 
легень у хво-
рих на мульти-
резистентний 
фіброзно-
кавернозний 
туберкульоз 
легень. 
Результати 
будуть вико-
ристані в по-
дальших нау-
кових дослі-
дженнях. 

3)  0109U001193 
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., 
Рекалова 
О.М. 
Лаборато-
рія клініч-
ної імуно-
логії, від-
ділення ен-
доскопії 

немає Установлення 
особливостей 
функціональ-
ного стану іму-
нокомпетент-
них клітин та 
гуморальних 
біологічно-
активних фак-
торів в залеж-
ності від харак-
теру перебігу 
ХОЗЛ і стану 
дихальних 
шляхів. Розро-
бка критеріїв 
порушень в рі-
зних ланках 
імунної систе-
ми і обгрунту-
вання доціль-
ності їх імуно-
корекції. 
Результати  
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1 2 3 4 5 6 7 
      будуть впро-

ваджені в ЛПЗ 
пульмоноло-
гічного і тера-
певтичного 
профілю. 

4)  0109U001194 
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 клініч-
ної імуно-
логії, лабо-
раторія мі-
кробіології 

немає Нові дані щодо 
ролі мікрофло-
ри, яка колоні-
зує дихальні 
шляхи хворих 
на БА, у вини-
кненні загост-
рень хвороби 
на тлі застосу-
вання інгаля-
ційних корти-
костероїдних 
засобів.  
Новий спосіб 
профілактики 
загострень 
бронхіальної 
астми. 
Результати 
будуть впро-
ваджені в ЛПЗ 
пульмоноло-
гічного профі-
лю. 

  

1.2 НДР, що виконуються по КПКВ 6561040  
“Прикладні наукові та науково-технічні розробки” (бюджет НАМН України): 

  

1 2 3 4 5 6 7 
5)  0110U001206 

А.10.01 
Розробити критерії ди-
ференціальної діагнос-
тики різних форм ідіопа-
тичних інтерстиціальних 
пневмоній, схеми дифе-
ренційованого лікування 
і диспансеризації хворих 

01.10 
12.12 

Гаврисюк 
В.К.  
Клініко-
функціона-
льне відді-
лення,  
лаборато-
рія пато-
морфології 

немає Розробка оп-
тимальних 
схем диферен-
ційованого лі-
кування хворих 
на різні форми 
ідіопатичних 
інтерстиціаль-
них пневмоній. 
Результати 
будуть вико-
ристані в по-
дальших нау-
кових дослі-
дженнях. 
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1 2 3 4 5 6 7 
6)  0110U001207 

А.10.02 
Вивчити причини та час-
тоту розвитку мультире-
зистентного туберкульо-
зу легень у хворих з но-
вими, хронічними випа-
дками і рецидивами за-
хворювання та розроби-
ти ефективні схеми ліку-
вання 

01.10 
12.12 

Черенько 
С.А.  
Відділення 
фтизіатрії, 
лаборато-
рія мікро-
біології 

немає Установлення 
частоти та при-
чин поширення 
туберкульозу із 
розширеною 
резистентністю 
МБТ до проти-
туберкульоз-
них препаратів. 
Нові схеми хі-
міотерапії хво-
рих з мульти-
резистентним 
туберкульозом. 
Результати 
будуть впро-
ваджені в про-
титуберкульо-
зних закладах 
України. 

7)  0110U001210 
А.10.05 

Підвищити інформатив-
ність клініко-
функціональних критері-
їв діагностики тяжкого 
перебігу бронхіальної 
астми та хронічного об-
структивного захворю-
вання легень 

01.10 
12.12 

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

немає Визначення 
клініко-
функціональ-
них особливос-
тей тяжкого 
перебігу у хво-
рих на хроніч-
не обструктив-
не захворюван-
ня легень. 
Новий спосіб 
діагностики 
вазомоторного 
риніту у хво-
рих на ХОЗЛ. 
Результати 
будуть вико-
ристанів по-
дальших нау-
кових дослі-
дженнях та 
впроваджені в 
ЛПЗ пульмо-
нологічного та 
терапевтично-
го профілю. 

8)  0110U001211 
А.10.06 

Розробити клініко-
діагностичні критерії ви-
никнення бронхіальної 
астми у дітей для її ран-
ньої діагностики 

01.10 
12.12 

Костроміна 
В.П. 
Відділення 
дитячої 
пульмоно-
логії та  

немає Розробка ново-
го способу діа-
гностики брон-
хіальної астми 
у дітей на ос-
нові  
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1 2 3 4 5 6 7 
    алергології  визначених по-

чаткових кліні-
ко-
діагностичних 
маркерів цього 
захворювання. 
Результати 
будуть вико-
ристані в по-
дальших нау-
кових дослі-
дженнях. 

9)  0110U001212 
А.10.07 

Визначити фактори ри-
зику рецидивів туберку-
льозу легень та розроби-
ти оптимальні методи їх 
діагностики 

01.10 
12.12 

Кужко 
М.М. 
Відділення 
фтизіопу-
льмоноло-
гії 

немає Визначення 
маркерів схи-
льності до ре-
цидивів тубер-
кульозу легень 
та встановлена 
їх прогностич-
ної цінності. 
Визначення 
особливостей 
імунного ста-
тусу хворих на 
туберкульоз. 
Встановлення 
медичних та 
соціальних фа-
кторів ризику 
розвитку реци-
диву туберку-
льозу органів 
дихання. 
Результати 
будуть вико-
ристані в по-
дальших нау-
кових дослі-
дженнях. 

10)  0110U001213 
А.10.08 

Удосконалити раннє ви-
явлення мультирезистен-
тних мікобактерій тубер-
кульозу у хворих на впе-
рше діагностований ту-
беркульлоз легень з ви-
користанням автомати-
зованої системи та ново-
го щільного живильного 
середовища 

01.10 
12.12 

Журило 
О.А. 
Лаборато-
рія мікро-
біології 

немає Новий спосіб 
виділення М. 
tuberculosis з 
клінічного ма-
теріалу хворих 
на туберкульоз 
легень. Визна-
чення критеріїв 
медикаментто-
зної стійкості 
M. tuberculosis 
до препаратів 
2-го ряду за  
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1 2 3 4 5 6 7 
      допомогою рі-

дкого живиль-
ного середо-
вища Міддлб-
рук 7Н9  в сис-
темі ВАСТЕС 
960. 
Результати 
будуть впро-
ваджені в клі-
ніко-
діагностичних 
лабораторіях 
протитубер-
кульозних за-
кладів Украї-
ни. 

11)  0110U001214 
А.10.09 

Розробити технологію 
застосування біологічно-
го зварювання тканин 
при хірургічному ліку-
ванні хворих на туберку-
льоз легень 

01.10 
12.12 

Калабуха 
І.А.,  
Радіонов 
Б.В. 
Відділення 
торакаль-
ної хірур-
гії,  
лаборато-
рія пато-
морфології, 
відділ ІКТ 

немає Визначення 
варіантів низь-
котемператур-
ної високочас-
тотної коагу-
ляції для біо-
логічного зва-
рювання тка-
нини при ви-
конанні резек-
ції легеневої 
тканини та для 
забезпечення її 
гемостазу і ге-
рметизму в 
умовах опера-
ційної травми 
паренхіми. 
Результати 
будуть вико-
ристані в по-
дальших нау-
кових дослі-
дженнях. 

12)  0110U001215 
А.10.10 

Оцінити ефективність 
сучасних методів ліку-
вання плевральних випо-
тів різного генезу та роз-
рорбити нову технологію 
їх лікування 

01.10 
12.12 

Опанасен-
ко М.С. 
Відділення 
торакаль-
ної хірургії 
та інвазив-
них мето-
дів діагно-
стики, від-
діл ІКТ, 
відділення  

немає Розробка пока-
зань до плев-
ректомії з де-
кортикацією 
легені у хворих 
при хронічних 
формах випіт-
них плевритів. 
Обгрунтування 
строків засто-
сування  
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1 2 3 4 5 6 7 
    анестезіо-

логії, від-
ділення ре-
нтгенології 

 плевректомії з 
декортикацією 
легені при 
хронізації про-
цесу, прове-
дення порів-
няння ефекти-
вності застосу-
вання «класи-
чної» плеврек-
томії з декор-
тикацією леге-
ні, відеотора-
коскопічної і 
відеоасистова-
ної плевректо-
мії з декорти-
кацією легені 
при різних 
строках захво-
рювання. 
Клінічна апро-
бація розроб-
леного нового 
способу ліку-
вання плевра-
льних випотів. 
Результати 
будуть впро-
ваджені в то-
ракальних 
відділеннях 
Херсонського 
ОПТД та оба-
сної лікарні. 

13)  0110U001216 
А.10.11 

Розробити організаційні 
заходи щодо раннього 
виявлення та профілак-
тики туберкульозу серед 
ВІЧ-інфікованих дітей та 
дітей, народжених від 
ВІЛ-інфікованих матерів 

01.10 
12.12 

Білогорце-
ва О.І. 
Відділення 
дитячої 
фтизіатрії, 
лаборато-
рія імуно-
логії,  
відділ ІКТ 

немає Вивчення 
структури клі-
нічних форм, 
особливостей 
клінічного пе-
ребігу та ефек-
тивності ліку-
вання хворих 
на туберкульоз 
ВІЛ– інфікова-
них дітей та 
дітей, наро-
джених від 
ВІЛ–
інфікованих 
матерів.  
Новий спосіб  



 8

1 2 3 4 5 6 7 
      діагностики 

туберкульозу у 
дітей. 
Результати 
будуть вико-
ристанів по-
дальших нау-
кових дослі-
дженнях. 

14)  0111U001540 
А.11.01 

Вивчити роль вірусних 
збудників у перебігу 
бронхіальної астми та 
оптимізувати діагности-
ку і лікування інфекцій-
ного загострення цієї не-
дуги 

01.11 
12.13 

Дзюблик 
О.Я. 
Відділення 
технологій 
лікування 
НЗЛ 

немає Нові данні про 
спектр вірус-
них і бактеріа-
льних збудни-
ків та їх поши-
реність серед 
обстежених 
хворих;  
новий алго-
ритм діагнос-
тики інфекцій-
ного загост-
рення бронхіа-
льної астми з 
урахування 
ролі вірусних 
збудників. 
Результати 
будуть вико-
ристані в по-
дальших нау-
кових дослі-
дженнях. 

  

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 НАМН України 

  

1 2 3 4 5 6 7 
15)  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 та ор-
ганізацій-
них про-
блем  
фтизіопу 

немає Розробка осно-
вних пропози-
цій щодо удо-
сконалення  
стаціонарного і 
амбулаторного 
лікування хво-
рих на тубер-
кульоз легень, 
на основі яких 
у наступні роки  
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1 2 3 4 5 6 7 
    льмоноло-

гії, відділ 
ІКТ 

 будуть апробо-
вані і відкори-
говані заходи 
щодо поліп-
шення органі-
зації лікування 
хворих на ту-
беркульоз ле-
гень. 
Результати 
будуть впро-
ваджені в усіх 
протитубер-
кульозних за-
кладах Украї-
ни. 

  
 Назва програми: Загальнодержавна програма забезпечення профілактики ВІЛ-

інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих  і хворих на СНІД на 
2009-2013 роки. Строки виконання: 2009-2013 рр.  
Підстава для виконання: Закон України вiд 19.02.2009 р.,  № 1026-VI 
Державний замовник: МОЗ та НАМН України 

  

1 2 3 4 5 6 7 
16)   

ПА.11.02 
Розробити короткостро-
кові режими протитубе-
ркульозної хіміотерапії 
для хворих на ко-
інфекцію туберку-
льоз/ВІЛ 

01.11 
12.13 

Фещенко 
Ю.І., 
Черенько 
С.О. 
Відділення 
фтизіатрії, 
відділден-
ня фтизіо-
пульмоно-
логії, лабо-
раторія мі-
кробіології 

немає Нові дані щодо 
безпосередніх 
результатів 
стандартної 
хіміотерапії 
хворих ко-
інфекцію тубе-
ркульоз/ВІЛ. 
Визначення 
впливу проти-
туберкульозної 
терапії на стан 
імунітету у 
хворих ко-
інфекцію тубе-
ркульоз/ВІЛ 
залежно від кі-
лькості CD4  
клітин під час 
діагностування 
туберкульозу. 
Результати 
будуть вико-
ристані в по-
дальших нау-
кових дослі-
дженнях. 
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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:  
  

1 2 3 4 5 6 7 
17)  0111U001173 

І.11.03 
Ефективність лікування 
хворих на вперше діаг-
ностований туберкульоз 
легень в залежності від 
способу введення проти-
туберкульозних препара-
тів 

01.11 
12.12 

Кужко 
М.М. 
Відділення 
фтизіо-
пульмоно-
логії, 
лаборато-
рія мікро-
біології 

немає Нові дані щодо 
частоти неефе-
ктивного ліку-
вання в інтен-
сивну фазу 
протитуберку-
льозної терапії, 
визначення ба-
ктеріостатичної 
активності кро-
ві в залежності 
від способу 
введення анти-
мікобактеріа-
льних препара-
тів у хворих на 
вперше діагно-
стований тубе-
ркульоз легень. 
Результати 
будуть вико-
ристані в по-
дальших нау-
кових дослі-
дженнях. 

 
Примітка: * - співвиконавці за межами наукової установи 

 
 

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


