
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор інституту, академік НАМН 

______________________ Ю.І. Фещенко 

                            19 січня 2021 року 

 

ЗВЕДЕНИЙ ПЛАН  

ВИКОНАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ 

на  2 0 2 1  рік 

Державної установи  

«Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України» 

 

№ 

з/п 

№ державної 

реєстрації 
Назва наукової роботи 

Тер-

мін 

вико- 

нання 

Керівник 

роботи та 

структурний 

підрозділ 

Спів-

вико-

навці
* 

Очікувані результати 

в 2021 році 

1 2 3 4 5 6 7 

  

1. Наукові дослідження, що виконуються за рахунок коштів державного бюджету: 

1.1 Фундаментальні наукові дослідження у сфері теоретичної та клінічної медицини: 

  

- - - - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 

  

1.2  Прикладні наукові дослідження: 

4. 0118U007360 

А.19.01 

Розробити методи про-

філактики та принципи 

персоніфікованої тера-

пії рецидивів саркоїдозу 

легень 

01.19 

12.21 

Гаврисюк 

В.К. 

Клініко-

функціона-

льне відді-

лення 

немає Будуть отримані нові дані про частоту рецидивів 

саркоїдозу легень в залежності від складу і режимів 

попередньої терапії, темпів регресії і якості клініч-

ного вилікування, характеру супутньої патології, та 

можливі фактори ризику рецидивів і розробити ме-

тоди їх профілактики та терапії 

5. 0118U007361 

А.19.02 

Розробити технологію 

антимікобактеріальної 

терапії із використан-

ням нових препаратів у 

хворих на хіміорезисте-

нтний туберкульоз ле-

гень 

01.19 

12.21 

Литвиненко 

Н.А. 

Відділ хімі-

орезистент-

ного тубер-

кульозу, 

лабораторія 

мікробіоло-

гії 

Співробітницт-

во з 23 (місь-

кими і облас-

ними) держад-

міністраціями, 

а також з м. 

Києвом. Дніп-

ропетровським 

клінічно-

профілактич-

ним 

об’єднанням 

«ДОР», КУ 

«Запорізьким 

обласним про-

титуберкульоз-

ним клінічним 

диспансером», 

«Обласним 

клінічним про-

титуберкульоз-

ним диспансе-

ром м. Крама-

торськ» 

Буде розроблений алгоритм раннього та диферен-

ційованого призначення різних скорочених режи-

мів антимікобактеріальної терапії у хворих на хі-

міорезистентний туберкульоз легень; алгоритми 

призначення різних індивідуалізованих режимів 

антимікобактеріальної терапії із включенням но-

вих препаратів у хворих на туберкульоз легень із 

різним профілем резистентності МБТ (мульти-, 

пре- та туберкульоз розширеною резистентністю 

МБТ) та різним анамнезом використання препара-

тів у минулому; спосіб лікування раніше неефек-

тивно лікованих хворих на туберкульоз легень із 

прерозширеною та розширеною резистентністю 

мікобактерій туберкульозу. 
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6. 0118U007362 

А.19.03 

Розробити алгоритм гіс-

тологічної діагностики 

патології легень у хво-

рих на ВІЛ-інфекцію 

01.19 

12.21 

Ліскіна І.В. 

Лабораторія 

патоморфо-

логії, 

лабораторія 

клінічної 

імунології 

 

немає Будуть отримані нові дані щодо наявності, локаліза-

ції та відносної кількості CD4+ клітин в тканинах 

органів грудної клітки у ВІЛ-інфікованих хворих. 

Визначення взіємозв’язку кількості CD4+ клітин у 

крові та відносної кількості CD4+ клітин в тканинах 

органів грудної клітки у хворих ВІЛ-інфекцію. 

Розробка та апробація алгоритму морфологічного 

дослідження тканин органів грудної порожнини у 

ВІЛ-інфікованих пацієнтів з урахуванням анамнезу 

та наявних клініко-лабораторних показників. 

7. 0118U007363 

А.19.04  

Розробити технологію 

лікування нейтрофіль-

ної бронхіальної астми 

та бронхіальної астми 

поєднаної з хронічним 

обструктивним захво-

рюванням легень з ура-

хуванням їх ендотипів 

01.19 

12.21 

Фещенко 

Ю.І.,  

Яшина Л.О. 

Відділення 

діагностики, 

терапії та 

клінічної 

фармаколо-

гії захворю-

вань легень, 

відділення 

пульмоноло-

гії, лабора-

торія клініч-

ної імуноло-

гії 

Національна 

медична ака-

демія післяди-

пломної освіти      

ім. П. Л. Шу-

пика МОЗ 

України. 

Будуть отримані нові дані щодо лікування хворих 

на нейтрофільну бронхіальну астму та бронхіаль-

ну астму поєднану з хронічним обструктивним за-

хворюванням легень із урахуванням ендотипів за-

хворювання (маркерів запалення та показників 

функції зовнішнього дихання (з наявністю обстру-

кції дрібних бронхів, фіксованої бронхообструк-

ції)); технологія лікування бронхіальної астми по-

єднаної з хронічним обструктивним захворюван-

ням легень з нейтрофільним типом запалення. 

8 0118U007364 

А.19.05 

Розробити технологію 

оцінки та поліпшення 

контролю бронхіальної 

астми у підлітків 

01.19 

12.21 

Речкіна О.О. 

Відділення 

дитячої 

пульмоноло-

гії та алер-

гології,  

лабораторія 

клінічної 

немає 
Будуть розроблені практичні рекомендації щодо по-

ліпшення контролю бронхіальної астми у підлітків; 

впровадження в практику охорони здоров’я  нового 

способу оцінки контролю бронхіальної астми у під-

літків. 
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імунології 

9. 0118U007365 

А.19.06 

Розробити технологію 

гено-фенотипічної діаг-

ностики легеневих ура-

жень, які спричинені 

нетуберкульозними мі-

кобактеріями 

 

01.19 

12.21 

Журило 

О.А. 

Лабораторія 

мікробіоло-

гії 

немає Буде розроблено технологію гено-фенотипічної діа-

гностики легеневих уражень, які спричинені НТМБ 

на основі діагностичної схеми прискореної іденти-

фікації НТМБ в умовах бактеріологічних лаборато-

рій ПТЗ України. Впровадити зовнішній контроль 

якості бактеріологічних досліджень на мікобактері-

оз  в усіх регіонах України. Створити стандартні 

операційні процедури, як основу нової нормативної 

бази з лабораторної діагностики мікобактеріозів в 

Україні. 

10. 0118U007366 

А.19.08 

Розробити алгоритм за-

стосування хірургічного 

лікування хворим на 

туберкульоз легень із 

використанням 

комп’ютерної денсито-

метрії 

01.19 

12.21 

Калабуха 

І.А. 

Відділення 

торакальної 

хірургії,  

відділ ІКТ 

Національний 

медичний уні-

верситет ім. 

О.О. Богомо-

льця 

Буде розроблений алгоритм застосування хірургі-

чного лікування хворим на туберкульоз легень на 

основі об’єктивних критеріїв; вдосконалена мето-

дика резекції легені у хворих на туберкульоз ле-

гень. 

11. 0118U007368 

А.19.09 

Розробити технологію 

хірургічного лікування 

хворих на туберкульоз 

легень і плеври із засто-

суванням відеоторакос-

копічних втручань 

01.19 

12.21 

Опанасенко 

М.С. 

відділення 

торакальної 

хірургії та 

інвазивних  

методів діа-

гностики 

лабораторія 

патоморфо-

логії, відділ 

ІКТ 

немає Буде створений алгоритм вибору оптимального 

методу хірургічного втручання при лікуванні хво-

рих на туберкульоз легень і плеври з урахуванням 

стану пацієнтів, розповсюдженості патологічного 

процесу і наявності протипоказань до мініінвазив-

них оперативних втручань; впровадження розроб-

леного способу відеоасистованої резекції легень у 

хворих на туберкульоз 

12. 0118U007367 

А.19.10 

Розробка алгоритму діа-

гностики туберкульозу 

та прогнозування ризи-

ку розвитку захворю-

01.19 

12.21 

Білогорцева 

О.І. 

Відділення 

дитячої фти-

немає 
Буде розроблено алгоритм діагностики туберкульо-

зу та прогнозування ризику розвитку захворювання 

у дітей.  
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вання у дітей зіатрії, 

лабораторія 

клінічної 

імунології 

Буде вивчено особливості виявлення МБТ в залеж-

ності від способу мікробіологічної діагностики; 

проаналізовано особливості етіологічної діагности-

ки туберкульозу у дітей в залежності від виду біоло-

гічного матеріалу; розроблено алгоритм діагностики 

туберкульозу у дітей з урахуванням профілю резис-

тентності збудника до протитуберкульозних препа-

ратів та клінічного перебігу захворювання.  

 

14. 0120U102510 

А.20.04 

 

Оптимізувати діагнос-

тику та розробити мето-

ди неспецифічної про-

філактики негоспіталь-

ної 

пневмонії, що виклика-

на коронавірусами або 

поєднанням їх з бакте-

ріальними збудниками 

03.20

12.22 

Дзюблик 

О.Я. 

Відділення 

технологій 

лікування 

НЗЛ 

Національна 

медична ака-

демія післяди-

пломної освіти      

ім. П. Л. Шу-

пика МОЗ 

України. 

Планується створити наукову продукцію: «Алго-

ритм діагностики негоспітальної пневмонії, що ви-

кликана коронавірусами або поєднанням їх з бакте-

ріальними збудниками» 

 0121U100152 

А.21.01 

Вивчити імунологічні 

механізми розвитку то-

ксико-алергічних реак-

цій до протитуберку-

льозних препаратів у 

хворих на туберкульоз 

легень 

01.21 

12.23 

Рекалова 

О.М. 

Лабораторія 

клінічної 

імунології 

немає Планується визначити частоту токсико-алергічних 

реакцій до протитуберкульозних препаратів у хво-

рих на туберкульоз легень; Визначити взаємозв‘язок 

імунологічних та біохімічних реакцій в перебігу то-

ксико-алергічних реакцій до протитуберкульозних 

препаратів у хворих на туберкульоз легень. 

 0121U000002 

А.21.02 

Вивчити ефективність 

системної ензимотерапії 

з ентеросорбцією у хво-

рих із загостренням 

бронхіальної астми 

01.21 

12.23 

Фещенко 

Ю.І. 

Відділення 

пульмоноло-

гії 

немає Будуть отримані нові дані щодо структури коморбі-

дної патології та особливостей клініко-

імунологічних змін у хворих із загостренням брон-

хіальної астми на підставі аналізу архівних даних та 

результатівкомплексного клініко-імунологічного 

обстеження 40 хворих на БА в стадії загострення та 

20 осіб з відсутністю клінічних ознак соматичної та 

інфекційної патології.. 

 0120U105653 Розробити організаційні 01.21 Мельник немає Будуть отримані нові дані про стан  і динаміку за-
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А.21.03 заходи щодо попере-

дження рецидивів у 

хворих на туберкульоз 

легень 

12.23 В.М. 

Відділ орга-

нізаційних 

та епідеміо-

логічних 

проблем 

фтизіопуль-

монології, 

відділ ІКТ 

хворюваності, ефективності виявлення рецидивів у 

хворих на ТБ легень в Україні та лабораторної діаг-

ностики рецидивів  у хворих на ТБ легень за останні 

5 років. 

  

1.3 Виконання державних (цільових) програм, науково-технічних та інноваційних програм і наукових частин державних (цільо-

вих) програм – Тематика відсутня 

  

2. Наукові дослідження, що виконуються за грантами іноземних фондів та організацій: Тематика відсутня 

  

3. Наукові дослідження, що виконуються в рамках міжнародних наукових програм: Тематика відсутня 

  

4. Наукові дослідження, що виконуються за рахунок інших джерел фінансування: Тематика відсутня 

  

5. Пошукові (ініціативні) наукові дослідження: Тематика відсутня 

14. А.21.04 Вивчити динаміку 

біохімічних змін у крові 

для визначення опти-

мально допустимого ча-

су її зберігання та отри-

мання максимально 

достовірних результатів 

при експериментальній 

емфіземі легенів 

01.21 

12.21 

Коржов В.І. 

Лабораторія 

мікробіоло-

гії і біохімії 

немає Будуть отримані нові дані про стан біохімічних сис-

тем при різних термінах  зберігання крові щурів при 

експериментальній емфіземі легенів. 

 

Примітка: 
*
 - співвиконавці за межами наукової установи. 

 

Учений секретар інституту, к.м.н.                                              В.А. Ячник 


