
1 

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ 

 

 
Додаток до 

«Журналу Національної академії медичних наук України» 

Випуск 47 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2020 



2 

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 
Науково – координаційне управління 

 

                                                                                                                     ЗАТВЕРДЖУЮ 

Президент НАМН України 

 

академік___________В.І. Цимбалюк 

«____»_________________2020 р. 

 

 

 

ЗВЕДЕНИЙ ПЛАН 

 

ВИКОНАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ 

на 2020 рік 

 

 

 

 

 
Київ – 2020 

 



3 

 

Відповідальний за випуск: 

 

Начальник науково-координаційного управління НАМН України, 

доктор медичних наук, професор Медведовська Наталія Володимирівна 

(службовий телефон (044) 484 60 98). 

 

Упорядники: 

 

Заступник начальника науково-координаційного управління, 

доктор медичних наук, професор Овсяннікова Людмила Михайлівна 

(службовий телефон (044) 489 11 66). 

 

Старший науковий співробітник науково-координаційного управління, 

кандидат біологічних наук, ст.н.с. Мельник Галина Павлівна 

(службовий телефон (044) 489 11 66). 

 

Старший науковий співробітник науково-координаційного управління, 

кандидат медичних наук, ст.н.с. Маркович Ірина Григорівна 

(службовий телефон (044) 489 36 53). 

 

Головний спеціаліст науково-координаційного управління 

Єрмоленко Олена Геннадіївна (службовий телефон (044) 486 88 28). 

 

 
Адреса: 

 

Національна академія медичних наук України 

вул. Герцена, 12 

м. Київ-50 

04050 

E-mail: mednauk@i.ua  



4 

 

1. Від укладачів 
Основними завданнями, що поставлені перед НАМН України, є визнання пріоритетних напрямків 

розвитку медичної науки, проведення фундаментальних та прикладних досліджень, за умов 

комплексування між установами НАМН та НАН України, МОЗ України та іншими відомствами, 

впровадження наукових досягнень в практику охорони здоров’я.  

Зусилля науковців установ НАМН України зосереджені на чотирьох головних напрямах: 

 

1. Розробка та удосконалення медичних технологій діагностики, профілактики 

та лікування найпоширеніших хвороб людини. 

2. Вивчення причин хронізації та розробка методів первинної та вторинної 

профілактики, ранньої діагностики та ефективного лікування найбільш 

поширених захворювань. 

3. Механізми та профілактика несприятливої дії на організм факторів 

навколишнього середовища, в тому числі радіаційного, та умов праці. 

4. Розробка і удосконалення методів лікування та реабілітації воїнів зони ООС. 
 

Необхідне максимальне концентрування зусиль наукових творчих колективів на вищеозначених 

проблемах. 

Просимо керівників установ НАМН України при плануванні науково-дослідних робіт на 2021 і 

наступні роки мати на увазі зведений план виконання НДР на 2020 рік, що дозволить успішно 

вирішити як питання комплексування, так і виключити дублювання наукових досліджень. 

Сподіваємося, що при ознайомленні з даним зведеним планом з’являться пропозиції, які будуть 

враховані при підготовці наступних видань зведеного плану науково-дослідних робіт установ НАМН 

України. 
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1. ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України» 

№ 

Державний 

реєстраційний 

номер 

Назва НДР 
Термін 

виконання 

Керівник, 

підрозділ 
Співвиконавці 

1. НДР, що виконуються по КПКВ 6561040 за бюджетом НАМН України: 

1.1. «Фундаментальні дослідження у сфері теоретичної та клінічної медицини»: — 

1.2. «Прикладні наукові та науково-технічні розробки»: 

1. 0117U005589 Вивчити провідні фактори впливу на перебіг 

неалкогольного стеатозу печінки у дітей, розробити 

критерії прогнозування несприятливого перебігу та 

диференційований алгоритм лікувальних заходів. 

2018-2020 Ю.М. Степанов 

відділ дитячої гастроентерології 

— 

2. 0118U001833 Вивчити особливості коморбідного статусу і 

цитокінового балансу у хворих із передраковими 

станами шлунка та обґрунтувати нові підходи до 

діагностично-лікувальної тактики  

2019-2021 Л.М. Мосійчук 

відділ захворювань шлунка та 

дванадцятипалої кишки, 

дієтології і лікувального 

харчування 

— 

3. 0118U001834 Вивчити клініко-біохімічні та структурні особливості 

формування стеатозу та фіброзу у пацієнтів з 

хронічними дифузними захворюваннями печінки 

2019-2021 Ю.М. Степанов 

відділ захворювань печінки та 

підшлункової залози 

— 

4. 0119U102471 Вивчити особливості ускладненого перебігу кили 

стравохідного отвору діафрагми, гастроезофагальної 

рефлюксної хвороби, ахалазії кардії, стенозу 

гастродуоденальної зони виразкового ґенезу та 

удосконалити методи їх хірургічної корекції з 

застосуванням ендолапароскопічних технологій 

2020-2022 В.М. Ратчик  

відділ хірургії органів травлення 

— 

5. 0119U102695 Вивчити значення факторів гуморального імунітету та 

розробити комплекс критеріїв прогнозування перебігу 

хронічних запальних захворювань кишечника 

2020-2022 Ю.М. Степанов  

відділ захворювань кишечника 

— 

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

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

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

5. Пошукові (ініціативні) наукові дослідження: — 

**************************************************************************************************************************** 
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2. ДУ «Інститут гематології та трансфузіології НАМН України» 

№ 

Державний 

реєстраційний 

номер 

Назва НДР 
Термін 

виконання 

Керівник, 

підрозділ 
Співвиконавці 

1. НДР, що виконуються по КПКВ 6561040 за бюджетом НАМН України : 

1.1. «Фундаментальні дослідження у сфері теоретичної та клінічної медицини»: 

1. 0119U003659 Вивчення етіопатогенетичних умов та 

закономірностей формування артропатій у хворих на 

гемофілію 

2020-2022 Є.В. Авер’янов 

відділення хірургічної 

гематології та гемостазіології, 

відділення трансфузіології та 

інтенсивної терапії; 

група біохімії  

— 

1.2. «Прикладні наукові та науково-технічні розробки»: 

1. 0118U003022 Оптимізація терапії супроводу імуноглобулінами для 

внутрішньовенного введення хворих на В-клітинну 

хронічну лімфоцитарну лейкемію/лімфому з малих 

лімфоцитів 

2018-2020 А.С. Тимченко, 

С.О. Сівкович 

відділення цитогенетичної 

діагностики та лікування 

онкогематологічних 

захворювань, 

лаб.: виробничої 

трансфузіології та 

біотехнології; патофізіології 

крові 

— 

2. 0118U001034 Розробка та патогенетичне обґрунтування програми 

трансфузійного забезпечення лікування хворих з 

дермальними та глибокими опіками 

2018-2020 Г.П. Козинець 

відділення: опікової травми, 

трансфузійної та 

гематологічної допомоги 

— 

3. 0118U005478 Визначити прогностичну значимість медіаторів 

міжклітинної взаємодії та кластерів диференціації 

субстратних клітин для стратифікації та оптимізації 

лікування мієлодиспластичних/мієлопроліферативних 

новоутворень. 

2019-2021 Н.М. Третяк, 

А.І. Гордієнко 

відділення: захворювань 

системи крові; трансфузіології 

та інтенсивної терапії, 

лаб. онкогематології 

— 

4. 0119U003663 Визначення закономірностей формування 

антибіотикорезистентності персистуючих клінічних 

ізолятів мікроорганізмів та шляхів її мінімізації у 

хворих на лейкемію 

2020-2022 А.П. Рибальська,  

Н.В. Горяінова 

лабораторія мікробіології та 

проблем антиінфекційного 

— 
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імунітету; 

відділ захворювань системи 

крові 

5. 0119U003661 Вивчення якості еритроцитів донорської крові при 

гіпотермічному зберіганні у додатковому 

нанотехнологічно модернізованому розчині 

2020-2022 Т.О. Калиниченко  

А.М. Білоусов 

лаб. кріоконсервування гемо 

поетичних клітин; 

група біохімії , група 

імуногематології 

Харківська медична 

академія післядипломної 

освіти 

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

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

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

5. Пошукові (ініціативні) наукові дослідження: — 

 

**************************************************************************************************************************** 

3. ДУ «Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України» 

№ 

Державний 

реєстраційний 

номер 

Назва НДР 
Термін 

виконання 

Керівник, 

підрозділ 
Співвиконавці 

1. НДР, що виконуються по КПКВ 6561040 за бюджетом НАМН України: 

1.1. «Фундаментальні дослідження у сфері теоретичної та клінічної медицини»: 

1. 0119U000085 Вивчення впливу лігандів Toll-подібних рецепторів на 

регенеративну активність МСК людини  

2019-2021 В.А. Кордюм  

відділ генних технологій 

— 

2. 0119U000086 Встановлення регенеративного потенціалу 

стовбурових клітин міокарда на моделях 

пошкодження серця у мишей 

2019-2021 Г.М. Бутенко 

відділ клітинних та тканинних 

технологій 

Інститут фізіології 

ім. О.О.Богомольця НАН 

України 

3. 0119U000087 Вивчення регенераторного потенціалу стовбурових 

клітин в залежності від віку та статі донора на 

експериментальних моделях патології нервової 

системи  

2019-2021 І.Ф. Лабунець 

лаб. експериментального 

моделювання 

Національний медичний 

університет 

ім. О.О.Богомольця, 

Інститут фізіології 

ім. О.О.Богомольця НАН 

України 

4. 0119U000088 Розробка методів підвищення ефективності 

регенерації імунної системи на основі трансплантації 

стимульованих цитокінами мультипотентних 

стромальних клітин  

2019-2021 І.С. Нікольський 

лаб. імунології 

— 
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1.2. «Прикладні наукові та науково-технічні розробки»: 

1. 0119U000089 Вивчення особливостей біохімічної та генетичної 

характеристики спадкових метаболічних захворювань 

у пацієнтів з України з метою оптимізації їх ранньої 

діагностики 

2019-2021 Н.Г. Горовенко 

відділ генетичної діагностики   

Національна медична 

академія післядипломної 

освіти імені П.Л. Шупика 

2.  Розробка інноваційних тест-систем in vitro на основі 

мультипотентних мезенхімальних стовбурових 

(стромальних) клітин людини для фармакологічних 

досліджень 

2020-2022 С.М. Новікова 

лаб. прикладних біотехнологій 

— 

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

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

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

5. Пошукові (ініціативні) наукові дослідження: — 

**************************************************************************************************************************** 

4. ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України» 

№ 

Державний 

реєстраційний 

номер 

Назва НДР 
Термін 

виконання 

Керівник, 

підрозділ 
Співвиконавці 

1. НДР, що виконуються по КПКВ 6561040 за бюджетом НАМН України: 
 

1.1. «Фундаментальні дослідження у сфері теоретичної та клінічної медицини»: 

1. 0118U100249 Встановлення морфофункціональних властивостей 

мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин 

жирової тканини у оваріектомованих мишей різного 

віку 

2018-2020 Г.М. Бутенко 

лаб. патофізіології та 

імунології 

— 

2. 0120U100079 Вивчення вікових структурних та ультраструктурних 

змін клітин-мішеней при моделюванні 

інсулінорезистентності та цукрового діабету 2 типу та 

їх лікуванні. 

2020-2022 Т.Ю. Квітницька-Рижова 

лаб. морфології та цитології 

— 

 

 

1.2. «Прикладні наукові та науково-технічні розробки»: 

1. 0118U100313 Визначення міжпоколінних відмінностей факторів 

доживання та перебігу серцево-судинних захворювань 

у осіб, що пережили соціально-гуманітарні кризи 

2018-2020 О.В. Коркушко, 

Н.А. Фойгт  

відділи: клінічної фізіології та 

патології внутрішніх органів; 

демографії 

— 
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2. 0118U100326 Kоморбідна патологія y хворих на артеріальну 

гіпертензію в пізньому онтогенезі, її зв’язок з 

розвитком геронтологічних синдромів 

2018-2020 Л.М. Єна 

відділ клінічної та 

епідеміологічної кардіології 

— 

3. 0118U100273 10-річний ризик та частота остеопоретичних 

переломів у населення України: вікові та регіональні 

особливості. 

2018-2020 В.В. Поворознюк  

відділ клінічної фізіології та 

патології опорно-рухового 

апарату 

— 

4. 0118U100288 Аналіз стану та розробка моделі організації медичної, 

соціальної і психологічної допомоги внутрішньо 

переміщеним особам (ВПО) похилого віку із зони 

АТО 

2018-2020 В.В. Чайковська 

лаб. соціальної геронтології 

— 

5. 0118U100225 Ефективність комбінованого застосування 

гіпоксичних та дихальних тренувань у хворих 

похилого віку з захворюванням 

легень (віддалені результати) 

2019-2021 О.В. Коркушко  

відділ клінічної фізіології та 

патології внутрішніх органів 

— 

6. 0118U100245 Клініко-нейрофізіологічні і молекулярно-генетичні 

механізми атеротромботичного інсульту 

2019-2021 С.М.  Кузнецова 

відділ реабілітації хворих з 

порушенням мозкового 

кровообігу 

 

— 

7. 0118U100226 Обґрунтування системи моніторингу здоров’я за 

показниками працездатності людини для 

імплементації професійно-трудової реабілітації щодо 

управління громадським здоров’ям 

2019-2021 О.А. Поляков  

лаб. професійно-трудової 

реабілітації 

— 

8. 0118U100224 Вивчення впливу харчування на розвиток 

десинхронозу у людей з метаболічними факторами 

ризику 

2019-2021 М.С. Романенко  

лаб. геродієтетики 

— 

9. 0118U100223 Медикаментозна терапія та когнітивна реабілітація 

хворих з нейрокогнітивними розладами 

нейродегенеративного та судинного ґенезу 

2019-2021 Н.Ю. Бачинська  

відділ вікової фізіології та 

патології нервової системи 

Національний медичний 

університет імені 

О.О. Богомольця 

10. 0118U100243 Вивчити вікові особливості дії комбінації 

молсидоміну з АТФ: фізіологічні та фармако-

токсикологічні дослідження 

2019-2021 В.В. Безруков  

лаб. фізіології 

— 

11. 0119U103981 Встановити прогностичну значимість 

мультимодальних біомаркерів в діагностиці 

фенотипічних особливостей клінічного перебігу 

хвороби Паркінсона, можливість їх застосування для 

оцінки ефективності патогенетичної терапії 

2020-2022 І.М. Карабань 

відділ клінічної фізіології та 

патології екстрапірамідної 

нервової системи 

— 
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12. 0119U103980 Розробити технологію діагностики темпу і профілю 

старіння людини з використанням нейромережевих 

алгоритмів 

2020-2022 О.В. Коркушко 

лаб. математичного 

моделювання процесів 

старіння; 

відділи: клінічної фізіології та 

патології внутрішніх органів, 

вікової фізіології та патології 

нервової системи, клінічної 

фізіології та патології опорно-

рухового апарату; 

лаб. епігенетики 

— 

13. 0120U100078 Вивчити вплив гіпоксичного і гіперкапнічного 

середовища на функціональний стан і розвиток 

патології у лабораторних тварин (дрозофіл, мишей і 

щурів) 

2020-2022 В.В. Безруков 

лаб. фізіології 

— 

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

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

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

5. Пошукові (ініціативні) наукові дослідження: — 

**************************************************************************************************************************** 

5. ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» 

№ 

Державний 

реєстраційний 

номер 

Назва НДР 
Термін 

виконання 

Керівник, 

підрозділ 
Співвиконавці 

1. НДР, що виконуються по КПКВ 6561040 за бюджетом НАМН України: 
1.1. «Фундаментальні дослідження у сфері теоретичної та клінічної медицини»: — 

1.2. «Прикладні наукові та науково-технічні розробки»: 

1. 0118U003703 Наукове обґрунтування заходів щодо мінімізації доз 

опромінення населення України внаслідок 

споживання питної води 

2018-2020 М. Г. Бузинний  

лаб. радіаційного моніторингу 

— 

2. 0118U003706 Охорона здоров’я населення від несприятливої дії 

факторів довкілля (електромагнітне, акустичне та інші 

випромінювання), що створюються в процесі 

експлуатації аеропортів цивільної авіації України 

2018-2020 А.М. Сердюк, 

В.Ю. Думанський, 

Л.А. Томашевська 

лаб.: фізичних факторів 

довкілля, токсикології 

 

— 
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3. 0118U003701 Територіальні особливості поширеності ендокринної 

та гормонозалежної онкопатології і роль хімічних 

канцерогенів атмосферного повітря у її формуванні 

2018-2020 В.Ф. Бабій 

лаб. гігієни канцерогенних 

факторів та наноматеріалів 

__ 

4. 0118U003704 Наукове обґрунтування вимог безпеки до товарів 

побутової хімії, призначених для догляду за виробами 

для дітей 

2018-2020 О.М. Голіченков, 

лаб.: безпеки хімічних 

матеріалів  

— 

5. 0118U003707 Фізіолого-гігієнічна оцінка динамічних змін фізичного 

розвитку дітей дошкільного віку м. Києва впродовж 

століття 

2018-2020 Н.С. Полька 

А.Г. Платонова, 

О.П. Рудницька 

лаб. безпеки життєдіяльності 

дитячого населення, 

науково-координаційний відділ 

— 

6. 0118U003705 Наукове обґрунтування удосконалення норм 

харчування військовослужбовців ЗС України 

відповідно до фактичних енерговитрат 

2018-2020 А.М. Сердюк 

М.П. Гуліч  

лаб.: профілактики 

аліментарно-залежних 

захворювань,  соціальних 

детермінант здоров’я дітей. 

 

Українська військово-

медична академія; 

Міністерство оборони 

України 

7. 0118U003700 Розробка методології вибору генеричних лікарських 

засобів для забезпечення населення України якісними 

препаратами 

2018-2020 Н.В. Останіна  

лаб. контролю якості 

продукції. 

Національний Науковий 

Центр «Інститут кардіології 

ім. академіка 

М.Д. Стражеска» НАМН 

України;  

ДУ «Національний інститут 

фтизіатрії і пульмонології 

ім. Ф.Г.Яновського НАМН 

України»; 

ДУ «Інститут травматології 

та ортопедії НАМН України» 

8. 0118U003708 Гігієнічна оцінка небезпеки циркуляції збудників 

внутрішньо лікарняних інфекцій у постраждалих в 

АТО та розробка нових лікувально-профілактичних 

заходів 

2018-2020 О.В. Сурмашева 

Ю.М. Скалецький 

лаб.: санітарної мікробіології 

та дезінфектології; безпекових 

стратегій в охороні здоров’я. 

— 

9. 0118U003702 Наукове обґрунтування застосування показників 

неінфекційної захворюваності для оцінки потенціалу 

2018-2020 О.В. Бердник, 

Е.М. Омельченко, 

— 
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здоров‘я населення в системі громадського здоров‘я О.П. Рудницька 

лаб.: епідеміологічних 

досліджень і медичної 

інформатики, генетичної 

епідеміології 

 науково-координаційний 

відділ 

10. 0118U003709 Наукове обґрунтування критеріїв оцінки небезпеки, 

обумовленої забрудненням атмосферного повітря 

речовинами у вигляді твердих суспендованих 

частинок  відповідно до вимог ЄС 

2018-2020 О.І. Турос  

А.В. Коблянська, 

В.В. Станкевич 

лаб.: якості повітря, гігієни 

грунту та відходів 

відділ супроводу державних 

програм та міжнародних 

зв’язків  

 

— 

11. 0119U101005 Комплексна оцінка негативного впливу 

довготривалого споживання питної води, забрудненої 

хлорорганічними сполуками на фоні інших 

потенційних екотоксикантів, на теплокровний 

організм та неінфекційну захворюваність населення 

2019-2021 В.О. Прокопов, 

Л.А. Томашевська 

лаб.: гігієни природних питних 

вод, токсикології 

— 

12. 0119U101022 Наукове обґрунтування та розробка основних 

положень Державного плану дій щодо захисту 

населення України від радону в контексті 

імплементації Директиви ради 2013/59/ЄВРАТОМ 

2019-2021 Т.О. Павленко 

лаб. радіаційного захисту 

— 

13. 0119U101006 Наукове обґрунтування удосконалення системи 

проведення дезінфекційних заходів в Україні у 

сучасних умовах 

2019-2021 О.В. Сурмашева, 

лаб. санітарної мікробіології та 

дезінфектології 

— 

14. 0120U100061 Удосконалення гігієнічних підходів до планування 

громадської та житлової забудови 

2020-2022 В.М. Махнюк 

В.Ю. Думанський 

лаб.: гігієни планування та 

забудови населених місць, 

фізичних факторів довкілля 

— 

15.  Наукове обґрунтування критеріїв мікробіологічної 

безпеки повітря житлових та громадських приміщень 

та розробка профілактичних заходів 

2020-2022 О.В. Сурмашева 

лаб. санітарної мікробіології та 

дезінфекції  

 

— 
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16. 0120U100184 Розробка та забезпечення інформаційно-аналітичного 

супроводу прийняття та впровадження рішень у сфері 

охорони здоров’я 

2020-2022 Ю.М. Скалецький 

лаб. без пекових стратегій в 

охороні здоров’я 

— 

17. 0120U100060 Наукове обґрунтування оптимальних обсягів рухової 

активності дітей молодшого шкільного віку 

2020-2022 С.В. Гозак 

лаб. соціальних детермінант 

здоров’я дітей 

Сумський державний 

педагогічний університет 

ім. А.С. Макаренка МОН 

України; ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний 

педагогічний університет 

ім. Григорія Сковороди». 

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

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

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

5. Пошукові (ініціативні) наукові дослідження: 

1. 0119U00317

8 

Регламентування шкідливої дії та умов поводження з 

відходами теплоенергетики та гірничо-видобувного 

комплексу на підставі допустимого ризику для 

здоров’я населення.  

 

липень 

2019 – 

липень 

2020 

В.В. Станкевич, 

М.Г.Бузинний  

лаб.: гігієни ґрунту та відходів, 

 радіаційного моніторингу 

— 

 

**************************************************************************************************************************** 

6. ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України» 

№ 

Державний 

реєстраційний 

номер 

Назва НДР 
Термін 

виконання 

Керівник, 

підрозділ 
Співвиконавці 

1. НДР, що виконуються по КПКВ 6561040 за бюджетом НАМН України : 

1.1. «Фундаментальні дослідження у сфері теоретичної та клінічної медицини»: 

1. 0118U001190 Дослідити участь інфламасом в патогенезі псоріазу і 

можливість спрямованого впливу на їх функції 

2018-2020 О.П. Білозоров 

відділи: дерматології, 

інфекційних та паразитарних 

захворювань шкіри;  

лаб.: імунології, 

патоморфології та 

молекулярної генетики, 

алергології, 

біохімії, клініко-діагностична  

— 
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1.2. «Прикладні наукові та науково-технічні розробки»: 

1. 0118U001188 Оптимізувати заходи щодо діагностики, терапії та 

профілактики пізнього сифілісу 

2018-2020 Г.М. Бондаренко 

відділи: інфекцій, що 

передаються статевим шляхом; 

вивчення впливу епідемії ВІЛ 

на проблему інфекцій, що 

передаються статевим шляхом; 

науково-аналітичної роботи в 

дерматології та венерології; 

лаб.: серології; біохімії; 

імунології, патоморфології та 

молекулярної генетики; 

клініко-діагностична 

Харківська медична академія 

післядипломної освіти, 

Харківський міський шкірно-

венерологічний диспансер 

№ 5, 

ДУ «Інститут неврології, 

психіатрії та наркології 

НАМН України» 

2. 0118U001189 Визначити роль психосоматичних факторів  у перебігу 

хронічних дерматозів та удосконалити лікувально-

профілактичні заходи 

2018-2020 Я.Ф. Кутасевич  

відділи: дерматології, 

інфекційних та паразитарних 

захворювань шкіри 

лаб.: біохімії, алергології 

Харківська медична академія 

післядипломної освіти МОЗ 

України 

3. 0118U006947 Розробити систему заходів по запобіганню 

розповсюдження сифілісу серед соціально значущих 

груп населення України 

2019–2021 В.М. Волкославська 

відділи: науково-аналітичної 

роботи в дерматології та 

венерології, відділ інфекцій, 

що передаються статевим 

шляхом, відділ вивчення 

впливу епідемії ВІЛ на 

проблему інфекцій, що 

передаються статевим шляхом. 

лаб.: серології;  

мікробіології; імунології, 

патоморфології та 

молекулярної генетики, 

клініко-діагностична, 

біохімічна 

КЗОЗ Обласний клінічний 

шкірно-венерологічний 

диспансер №1, Харківська 

обласна державна 

адміністрація МОЗ України, 

КЗ Київської обласної Ради, 

Київський обласний шкірно-

венерологічний диспансер 

МОЗ України, 

Комунальна медична 

установа «Чернівецький 

обласний шкірно-

венерологічний диспансер» 

МОЗ України, 

Обласний Комунальний 

заклад «Криворізький 

шкірно-венерологічний 

диспансер»  
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4. 0119U102335 Визначити комплекс фенотипічних та молекулярно-

генетичних характеристик штамів стафілококів, 

вилучених від хворих на хронічні дерматози та 

розробити підходи до терапії цих захворювань 

2020-2022 Я.Ф. Кутасевич 

 відділи: дерматології, 

інфекційних та паразитарних 

захворювань шкіри 

 лаб.: мікробіології; 

алергології; імунології, 

патоморфології та 

молекулярної генетики  

 

 

Харківська медична академія 

післядипломної освіти МОЗ 

України 

ДУ «Інститут мікробіології та 

імунології ім. І.І.Мечникова 

НАМН України» 

5. 0119U102309 Оптимізація комплексних методів лікування хворих 

на оніхомікози з абсолютними та відносними 

протипоказаннями до системної протигрибкової 

терапії  

2020-2022 Я.Ф. Кутасевич  

відділи: дерматології, 

інфекційних та паразитарних 

захворювань шкіри 

 лаб.: мікробіології; 

алергології; імунології, 

патоморфології та 

молекулярної генетики, 

біохімії.  

 

Харківська медична академія 

післядипломної освіти МОЗ 

України 
 

6. 0119U102332  Удосконалити заходи щодо попередження 

розповсюдження інфекцій, що передаються статевим 

шляхом, серед ключових популяційних груп, зокрема, 

в умовах пенітенціарної системи 

2020-2022 Г.І. Мавров 

відділи: вивчення впливу 

епідемії ВІЛ на проблему 

ІПСШ; інфекцій, що 

передаються статевим шляхом; 

науково-аналітичної роботи в 

дерматології та венерології, 

дерматології, інфекційних та 

паразитарних захворювань 

шкіри. 

лаб.: мікробіології; серології; 

алергології; біохімії; клініко-

діагностична.  

Харківська медична академія 

післядипломної освіти МОЗ 

України, 

КЛПУ «Міський 

дерматовенерологічний 

диспансер м. Маріуполя», 

КНП ХОР «Обласний центр 

профілактики та боротьби з 

ВІЛ/СНІДом» м. Харків 

 

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

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

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

5. Пошукові (ініціативні) наукові дослідження: — 
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**************************************************************************************************************************** 

7. ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України 

№ 

Державний 

реєстраційний 

номер 

Назва НДР 
Термін 

виконання 

Керівник, 

підрозділ 
Співвиконавці 

1. НДР, що виконуються по КПКВ 6561040 за бюджетом НАМН України : 
 

1.1. «Фундаментальні дослідження у сфері теоретичної та клінічної медицини»: 

1. 0120U100711 Експериментальне дослідження репродуктивних, 

адаптивних та поведінкових ефектів пренатальної дії 

ендокринних дизрапторів 

2020-2022 О.Г. Резніков 

відділ ендокринології 

репродукції та адаптації  

 

— 

2. 0120U100643 Клініко-імунологічне дослідження механізму дії та 

особливостей застосування холекальциферолу у дітей 

та підлітків на етапах розвитку цукрового діабету 1 

типу 

2020-2022 В.В. Попова, 

К.П. Зак 

відділення профілактичної 

діабетології  

— 

3. 0120U100641 3. Вивчення активності сигнального каскаду PI3K/Akt 

у мононуклеарах периферичної крові у хворих на 

цукровий діабет 2 типу  

2020-2022 М.Д. Тронько  

відділ фундаментальних і 

прикладних проблем 

ендокринології   

— 

1.2. «Прикладні наукові та науково-технічні розробки»: 

1. 0118U002166 Розробка, впровадження та оцінка ефективності 

рекомендацій щодо профілактики розвитку цукрового 

діабету другого типу серед населення України 

2019-2021 В.І. Кравченко, 

М.Д. Халангот  

відділ епідеміології 

ендокринних захворювань 

— 

2. 0118U002163 Вивчити особливості ураження серцево-судинної 

системи та формування коронарного атеросклерозу у 

хворих на цукровий діабет 

2019-2021 Л.К. Соколова  

відділ діабетології 

— 

3. 0118U002164 Дослідити гормонально-метаболічні показники та 

особливості фармакотерапії у хворих на цукровий 

діабет  2 типу з нормальною масою тіла 

2019-2021 В.В. Корпачев  

відділ вікової ендокринології 

та клінічної фармакології 

— 

4. 0118U002162 Вивчити стан системи гормон росту/ростові фактори у 

дітей та підлітків в залежності від забезпеченості 

вітаміном D 

2019-2021 О.В. Большова  

відділення дитячої 

ендокринної патології 

— 

5. 0118U002160 Дослідження частоти BRAFV600E мутації в радіогенних 

і спорадичних папілярних тиреоїдних карциномах 

залежно від віку хворих на час операції 

2019-2021 М.Д. Тронько,  

Т.І. Богданова  

відділення з питань медичних 

— 
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наслідків аварії на ЧАЕС та 

міжнародних відносин; 

лаб. морфології ендокринної 

системи 

 

6. 0120U100647 Оптимізація діагностики, хірургічного лікування та 

прогнозування перебігу пухлин щитоподібної залози, 

інциденталом надниркових залоз та паратиреоїдних 

аденом 

2020-2022 А.Є. Коваленко  

відділ хірургії ендокринних 

залоз 

— 

7. 0120U100646 Розробити та дослідити ефективність нових засобів 

профілактики захворювань ендокринної системи з 

метою їх впровадження в клінічну практику 

2020-2022 В.І. Кравченко 

відділ епідеміології 

ендокринних захворювань  

— 

8. 0120U100644 Удосконалити методи лікування хворих на ожиріння 

на основі вивчення деяких патогенетичних чинників 

цього захворювання 

2020-2022 В.Л. Орленко 

науково-консультативний 

відділ амбулаторно-

профілактичної допомоги 

хворим з ендокринними 

захворюваннями   

— 

9. 0120U100642 Оптимізація лікування хворих на дифузний токсичний 

зоб з автоімунною офтальмопатією на підставі аналізу 

клініко-імунологічних особливостей перебігу 

захворювання та віддалених результатів лікування 

2020-2022 Г.М. Терехова  

відділення загальної 

ендокринної патології 

— 

10. 0120U100645 Удосконалення методів діагностики, прогнозування та 

корекції ендокринопатій (раку щитоподібної залози та 

цукрового діабету) 

2020-2022 М.Д. Тронько,  

А.М. Кваченюк 

лабораторія ультразвукової  і 

функціональної діагностики  

— 

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

 [ЄС, Національний інститут раку (США), Фонд “Сасакава”, (Японія)]: 

1. СП5-Євроатом 

№211712* 

Чорнобильський банк тканин - координовані 

міжнародні дослідження радіоіндукованого 

тиреоїдного раку (ЧБТ) 

2008-2022 М.Д. Тронько, 

Т.І. Богданова 

лаб. морфології ендокринної 

системи 

Імперський вищий науковий 

технологічний та медичний 

коледж, проф. Д. Томас 

(Великобританія, м. Лондон)  
 

* - ЄС, Національний інститут раку (США), Фонд «Сасакава» (Японія).  

 

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

Українсько-Американський тиреоїдний проект 
 [Національний інститут раку (США)] 
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1. № 79-01 в  

Національному 

агентстві з 

питань 

розвитку та 

європейської 

інтеграції** 

Дослідження тиреоїдного раку та інших захворювань 

щитовидної залози в Україні після аварії на ЧАЕС: 

утримання когорти 

05.2017-

12.2020 

М.Д. Тронько 

відділ фундаментальних і 

прикладних проблем 

ендокринології,  

лаб. морфології ендокринної 

системи, 

відділення з питань медичних 

наслідків аварії на ЧАЕС та 

міжнародних відносин 

Національний інститут раку. 

Д октор Мабучі К. (США) 

**- Національний інститут раку (США) 

 

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

5. Пошукові (ініціативні) наукові дослідження: — 

**************************************************************************************************************************** 

8. ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України» 

№ 

Державний 

реєстраційний 

номер 

Назва НДР 
Термін 

виконання 

Керівник, 

підрозділ 
Співвиконавці 

1. НДР, що виконуються по КПКВ 6561040 за бюджетом НАМН України: 

1.1. «Фундаментальні дослідження у сфері теоретичної та клінічної медицини»: 

1. 0119U002014 Вивчення біологічних властивостей музейних та 

сучасних штамів умовно-патогенних мікроорганізмів - 

збудників ранових інфекцій, оцінка ефективності 

нових лікувально-профілактичних препаратів 

2019-2021 О.В. Покас  

лаб. медичної мікробіології з 

музеєм патогенних 

мікроорганізмів 

— 

2. 0119U002013 Вивчення рушійних сил еволюції сучасного 

епідемічного процесу інфекційних хвороб з різними 

механізмами передачі збудника 

2019-

31.03.2020 

В.І. Задорожна  

Т.А. Сергеєва 

відділ епідеміологічного 

аналізу і вакцинопрофілактики  

лаб. епідеміології 

парентеральних вірусних 

гепатитів та ВІЛ-інфекції 

Харківська медична академія 

післядипломної освіти МОЗ 

України 

1.2. «Прикладні наукові та науково-технічні розробки»: 

1. 0119U002015 Вивчення ефективності терапії хронічних 

парентеральних вірусних гепатитів у динаміці із 

застосуванням різних схем прямого та 

опосередкованого впливу 

2019-2021 С.В. Федорченко  

відділ вірусних гепатитів та 

СНІДу 

 

 

— 
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2. 0119U002491 Поширеність опортуністичних паразитозів у хворих з 

патологією шлунково-кишкового тракту 

2020-2022 В.Р. Шагінян 

відділ діагностики інфекційних 

та паразитарних хвороб  

— 

3. 0119U002489 Біоінформатичні підходи до вивчення мінливості 

вірусів грипу в Україні 

2020-2022 А.П. Міроненко  

відділ респіраторних та інших 

вірусних інфекцій 

— 

4. 0119U002487 Вплив резистентності ВІЛ на ефективність 

антиретровірусної терапії ВІЛ-інфікованих дітей в 

Україні за даними молекулярно-епідеміологічних 

досліджень 

2020-2022 А.М. Щербінська 

лаб. молекулярної вірусології 

— 

5. 0120U101911 Клініко-епідеміологічна характеристика, лікування та 

профілактика COVID-19 

01.04.2020-

31.12.2021 

В.І. Задорожна 

відділ епідеміологічного 

аналізу та 

вакцинопрофілактики 

— 

5А 0119U002016 Вивчення патогенетичних та клінічних аспектів 

захворювань, викликаних персистуючими 

нейротропними збудниками 

2019-

31.03.2020 

А.О. Руденко 

відділ нейроінфекцій 

— 

5Б 0119U002490 Визначення ролі мімікруючих пептидів бактерій і 

рецепторів епідермального фактору росту при 

персистентних вірусних інфекціях: гепатиті С, 

герпетичній та папіломавірусній інфекціях 

2020-

31.03.2020 

С.Л. Рибалко 

лаб. експериментальної 

хіміотерапії вірусних інфекцій  

— 

5В 0119U002488 Розробка оптимальних схем діагностики та 

раціональних методів інтенсивної терапії при 

ураженнях нервової системи, що виникли в наслідок 

ускладнень та залишкових явищ інфекційних 

захворювань 

2020-

31.03.2020 

С.П. Борщов  

відділ інтенсивної терапії та 

детоксикації 

— 

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

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

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

5. Пошукові (ініціативні) наукові дослідження: — 

**************************************************************************************************************************** 

9. ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМН України» 

№ 

Державний 

реєстраційний 

номер 

Назва НДР 
Термін 

виконання 

Керівник, 

підрозділ 
Співвиконавці 

1. НДР, що виконуються по КПКВ 6561040 за бюджетом НАМН України: 

1.1. «Фундаментальні дослідження у сфері теоретичної та клінічної медицини»: 
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1. 0118U000015 Вивчити молекулярні механізми перебігу ранового 

процесу з огляду на процеси п'єзобіосинтезу та 

розробити нові методи лікування ран з використанням 

комбінованих покривних матеріалів 

2018-2020 В.В. Бойко  

відділення хірургічних 

інфекцій  

Харківський національний 

університет ім. В.Н. Каразіна, 

Інститут радіофізики і 

електроніки ім. О.Я. Усикова 

НАН України 

2. 0118U000016 Вивчити геномні та епігеномні механізми 

злукоутворення в черевній порожнині при 

прогнозованому ускладненому перебігу спайкової 

хвороби 

2018-2020 І.В. Криворотько 

відділення: невідкладної 

хірургії, травматичного шоку, 

військової хірургії з хірургією 

надзвичайних ситуацій, 

анестезіології, реанімації та 

інтенсивної терапії 

Харківський національний 

медичний університет МОЗ 

України 

3. 0118U000020 Вивчити механізми перебігу холангіта та його 

ускладнень в умовах хірургічних мініінвазивних 

втручань 

2018-2020 О.М. Тищенко 

відділення хірургії печінки та 

жовчовивідних шляхів 

— 

4. 0118U006665 Дослідити імунопатологічні показники при 

спленомегалії та гіперспленізмі для обґрунтування 

різних методів лікування 

2019-2021 В.В.  Бойко 

О.М. Клімова 

лаб. з імуноферментним та 

імунофлуоресцентним аналізом 

Харківський національній 

університет ім. Каразіна, 

Медичний центр «Ембріотек» 

1.2. «Прикладні наукові та науково-технічні розробки»: 

1. 0118U000017 Розробити хірургічні методи корекції захворювань 

дуги аорти з урахуванням показників мозкового 

кровообігу 

2018-2020 В.В. Бойко 

відділення кардіохірургії та 

невідкладної кардіології 

Харківська медична академія 

післядипломної освіти 

2. 0118U000019 Розробити хірургічні технології лікування хворих на 

стенозуючі захворювання сонних артерій в умовах 

прогнозованої гіпоксії мозку 

2018-2020 В.В. Бойко 

відділення кардіохірургії та 

невідкладної кардіології 

— 

3. 0118U000018 Розробити методи екстреної некректомії та 

аутодермопластики з врахуванням об’єктивних 

методів діагностики та прогнозу ранового процесу 

глибоких опіків переважно в зонах паранекрозу 

2018-2020 В.М. Лихман  

відділення: хірургічних 

інфекцій, опіків 

Харківська міська клінічна 

лікарня швидкої та 

невідкладної допомоги ім. 

проф. А.І. Мещанінова,  

Харківський національний 

університет ім. В.Н. Каразіна 

4. 0118U006666 Профілактика та хірургічне лікування арозивних 

кровотеч у хворих з панкреонекрозом при 

застосуванні мініінвазивних хірургічних втручань 

2019-2021 В.М. Лихман 

відділення хірургічних 

інфекцій 

— 

5. 0119U002466 Розробити хірургічну тактику при тимомах, 

ускладнених синдромом верхньої порожнистої вени 

2020-2022 В.В.Бойко 

відділення хірургії органів 

грудної порожнини  

Харківський національний 

медичний університет МОЗ 

України 
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6. 0119U002467 Розробити та удосконалити хірургічні та 

медикаментозні методи корекції хронічної серцевої 

недостатності у хворих з постійною електричною 

стимуляцією серця 

2020-2022 В.В. Бойко  

відділення ультразвукової та 

клініко-інструментальної 

діагностики і мініінвазивних 

втручань 

Харківська медична академія 

післядипломної освіти, 

кафедра хірургії серця, 

магістральних судин та 

дитячої хірургії 
7. 0119U002468 Розробити індивідуальну лікувально-діагностичну 

тактику при стенозуючих захворюваннях стравоходу з 

урахуванням етіологічних чинників 

2020-2022 В.В. Бойко  

відділення захворювань 

стравоходу та шлунково-

кишкового тракту 

Харківський національний 

медичний університет МОЗ 

України, Харківський 

національний університет ім. 

В.Н. Каразіна МОН України 
8. 0119U002465 Розробити діагностичну та хірургічну тактику при 

мінно-вибухових пораненнях м’яких тканин 

2020-2022 П.М. Замятін 

відділ комплексного 

програмування розвитку 

невідкладної хірургії та 

захисту інтелектуальної 

власності  

Військово-медичний 

клінічний центр Північного 

регіону 

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

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

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

5. Пошукові (ініціативні) наукові дослідження: — 
 

**************************************************************************************************************************** 

10. ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України» 

№ 

Державний 

реєстраційний 

номер 

Назва НДР 
Термін 

виконання 

Керівник, 

підрозділ 
Співвиконавці 

1. НДР, що виконуються по КПКВ 6561040 за бюджетом НАМН України: 

1.1. «Фундаментальні дослідження у сфері теоретичної та клінічної медицини»: 

1. 0119U100182 Дослідження механізмів кардіо-вазотоксичної дії 

наночастинок важких металів (до проблеми 

біобезпеки наноматеріалів) 

2019-2021 І.М. Трахтенберг  

лаб. промислової токсикології і 

гігієни праці при використанні 

хімічних речовин 

— 

1.2. «Прикладні наукові та науково-технічні розробки»: 

1. 0118U003472 Наукове обґрунтування епідеміологічного нагляду та 

профілактики захворюваності на професійний 

туберкульоз в Україні 

2018-2020 А.М. Нагорна 

відділ епіддосліджень 

 

 

— 
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2. 0118U003473 Наукове обґрунтування програм скринінгу та ранньої 

діагностики злоякісних новоутворень у працівників 

канцерогенно-небезпечних виробництв 

2018-2020 Д.В. Варивончик 

лаб. канцерогенної небезпеки 

та профілактики професійного 

раку 

— 

3. 0119U100267 Розробка наукових підходів щодо експрес-оцінки 

небезпеки нанорозмірних складових зварювальних 

аерозолів 

2019-2021 С.П. Луговський  

лаб. медико-біологічних 

критеріїв професійних впливів 

та гігієни праці у 

зварювальному виробництві 

— 

4. 0119U100585 Особливості вікових змін функціонального стану 

людини при нестандартних режимах роботи 

2019-2021 В.І. Чернюк 

лаб. гігієни і фізіології змінної 

праці 

— 

5. 0119U100446 Удосконалення підходів до діагностики та 

профілактики попереково-крижової радикулопатії 

професійної етіології на основі уточнення морфо-

функціональних особливостей розвитку захворювання 

2019-2021 А.В. Басанець 

відділ профпатології 

— 

6. 0119U100294 Встановити закономірності трансформації хронічного 

стомлення в реабілітаційному періоді у комбатантів 

після дії бойового стресу 

2019-2021 В.В. Кальниш 

лаб. психофізіології праці 

— 

7. 0119U100451 Дослідження особливостей формування зорової втоми 

у працюючих з сучасною електронно-

обчислювальною технікою та обґрунтування 

профілактичних заходів 

2019-2021 В.І. Назаренко 

лаб. по вивченню і 

нормуванню фізичних 

факторів виробничого 

середовища 

— 

8. 0119U100794 Гігієнічний моніторинг пріоритетних хімічних 

забруднювачів виробничого середовища та довкілля 

на основі мультикомпонентного аналізу 

2019-2021 В.Ф.Демченко 

лаб. аналітичної хімії і 

моніторингу токсичних 

речовин 

— 

9. 0119U100465 Наукове обґрунтування методики моніторингу умов 

праці та профілактики несприятливої дії виробничих 

факторів на функціональний стан організму 

гірничорятувальників у зоні збройного конфлікту на 

Сході України 

2019-2021 В.І. Чернюк 

лаб. гігієни і фізіології змінної 

праці 

— 

10.  Кількісне визначення дермальної абсорбції в 

оптимізації моделей оцінки ризику несприятливого 

впливу пестицидів на працюючих 

2020-2022 Т.О. Яструб 

лаб. токсикології пестицидів і 

гігієні праці при їх 

застосуванні 

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

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

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

 

5. Пошукові (ініціативні) наукові дослідження: 

1. 0110U000495 Вдосконалення нормативних засад санітарно-

епідеміологічної експертизи безпечності різних видів 

продукції 

02.2016-

12.2021 

В.І. Чернюк 

лаб. проблем медицини праці 

на транспорті 

— 

2. 0119U100916 Регламентування безпечного застосування пестицидів 

і агрохімікатів, які проходять передреєстраційні 

випробовування в Україні 

02.2019-

12.2021 

В.І. Чернюк 

лаб.: токсикології пестицидів і 

гігієни праці при їх 

застосуванні; аналітичної хімії 

та моніторингу токсичних 

речовин 

— 

 

**************************************************************************************************************************** 

11. ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України» 

№ 

Державний 

реєстраційний 

номер 

Назва НДР 
Термін 

виконання 

Керівник, 

підрозділ 
Співвиконавці 

1. НДР, що виконуються по КПКВ 6561040 за бюджетом НАМН України: 

1.1. «Фундаментальні дослідження у сфері теоретичної та клінічної медицини»: 

1. 0118U003207 Вивчення механізмів терапевтичної дії 

мезенхімальних стромальних клітин кісткового мозку 

при гострому радіаційному синдромі та радіаційних 

ураженнях шкіри 

2018-2020 Н.Є. Узленкова 

лаб. протирадіаційних засобів і 

клітинних технологій  

— 

2. 0119U0111714 Встановити закономірності генотоксичного впливу 

хімічного та радіаційного чинників на цитогенетичні 

ефекти променевої терапії у онкологічних хворих в 

умовах in vivo та ex vivo 

2019-2021 Н.О. Мазник 

лаб. радіаційної цитогенетики, 

відділення променевої терапії 

— 

1.2. Прикладні наукові дослідження 
1. 0118U003208 Патогенез імунонейроендокринних порушень, 

пов’язаних із метаболічними розладами, у хворих на 

рак тіла матки та грудної залози при хірургічному та 

променевому лікуванні 

2018-2020 П.П. Сорочан,  

Н.Е. Прохач 

лаб. радіаційної імунології  

— 

2. 0118U003209 Розробити нові технології метаболічної терапії з 

урахуванням епігенетичних порушень у хворих на рак 

2018-2020 М.В. Красносельський  

відділення анестезіології з 

ТОВ фірма «Вірола» 
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шлунково-кишкового тракту ліжками для інтенсивної 

терапії 

3. 0118U003210 Розробити програму комплексного лікування хворих 

на вторинно-набряковий рак грудної залози з 

урахуванням ролі запального і набрякового 

компонентів агресивності пухлинного процесу 

2018-2020 М.В. Красносельський 

відділення онкохірургії 

Харківський національний 

медичний університет 

4. 0118U003211 Розробити заходи для покращення результатів 

комплексного лікування хворих на розповсюджений 

рак ендометрія та рецидивів захворювання 

2018-2020 О.А. Міхановський, 

О.М. Сухіна 

відділення: онкогінекології; 

променевої терапії 

— 

5. 0118U001713 Оцінити ризики появи віддалених онкологічних та 

соматоневрологічних наслідків лікування раку 

щитоподібної залози для обґрунтування клініко-

методологічного супроводу спеціальної терапії 

2019-2021 Л.Я. Васильєв 

група медичної інформатики 

— 

6. 0118U001712 Визначення факторів  прогнозу та індивідуалізація 

комплексного  лікування  пізніх променевих 

ушкоджень 

2019-2021 М.В. Красносельський 

відділення ЯМПП, 

відділення онкохірургії 

— 

7. 0119U103007 Визначити роль інгібіторів циклооксигенази-2 в 

поєднанні з цитостатиком в радіомодифікації 

променевого лікування недрібноклітинного раку 

легені та плоскоклітинного раку голови та шиї 

2020-2022 В.П. Старенький, 

Н.А. Мітряєва 

відділення променевої 

терапії, лаб. радіаційної 

імунології  

— 

8. 0119U103013 Оптимізувати типометричну підготовку до 

променевої терапії хворих на рак голови та шиї 

2020-2022 В.П. Старенький, 

О.М. Сухіна  

відділення променевої 

терапії 

— 

9. 0119U102523 Розробка нових технологій індивідуалізації 

комплексного лікування хворих на папілярний 

рак щитоподібної залози з 

інсулінорезистентністю 

2020-2022 М.В. Красносельський  

відділення онкохірургії 

— 

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

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

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

5. Пошукові (ініціативні) наукові дослідження: 

1. 0119U102064 Індивідуалізація тактики інтенсивної терапії 

ентеральної недостатності у онкохворих в 

післяопераційному періоді 

04.2019- 

03..2020 

М.В. Красносельський 

відділення анестезіології з 

ліжками для інтенсивної терапії 

— 
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2. 0119U102174 Визначення ефектів радіопротекторів при 

сполученому впливі радіації і холодового стресу 

06. 2019- 

05. 2020 

М.В. Красносельський 

 

Харківський національний 

медичний університет 
 

**************************************************************************************************************************** 

12. ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова НАМН України» 

№ 

Державний 

реєстраційний 

номер 

Назва НДР 
Термін 

виконання 

Керівник, 

підрозділ 
Співвиконавці 

1. НДР, що виконуються по КПКВ 6561040 за бюджетом НАМН України : 

1.1. «Фундаментальні дослідження у сфері теоретичної та клінічної медицини»: 

1. 0118U004052 Дослідження закономірностей еволюції 

антибіотикорезистентності у найпоширеніших 

різновидів збудників гнійно-запальних інфекцій 

2018-2020 Н.І. Скляр, 

О.Г. Перетятко 

лаб. загальної мікробіології з 

музеєм мікроорганізмів 

Український науково-

дослідний інститут 

екологічних проблем, 

Харківська клінічна лікарня 

на залізничному транспорті 

№ 1, 

Харківська медична академія 

післядипломної освіти МОЗ 

України 

2. 0119U100687 Вивчення умов і основних закономірностей 

нековалентної інактивації продуцентів вакцинних 

антигенів і токсинів новими похідними флавінів, 

фенотіазинів та хінонів 

2019-2021 А.В. Мартинов 

лаб. та клінічний відділ 

молекулярної 

імунофармакології 

— 

3. 0119U100688 Дослідження ефектів впливу резонансу 

електромагнітного випромінювання на біологічну 

активність уреази та її комплексів з інгібіторами 

2019-2021 А.В. Мартинов 

лаб. та клінічний відділ 

молекулярної 

імунофармакології 

Modern Biochem 

Technologies LTD, 

Харків (Україна) 

ООО «МЦ МТМ», 

Інститут радіофізики і 

електроніки ім. О. Я. 

Усикова НАН України 

4. 0120U100668 Дослідження ролі вірус-опосередкованої активації 

мононуклеарних фагоцитів при розсіяному склерозі 

2020-2022 Т.І. Коляда 

лабораторія клінічної 

імунології та алергології 

ДУ «Інститут неврології, 

психіатрії та наркології 

НАМН України 

1.2. «Прикладні наукові та науково-технічні розробки»: 

1. 0118U00405

3 

Вивчення індивідуальних особливостей порушень 

імунної відповіді на вакцинацію з метою 

персоніфікації вакцинопрофілактики у дітей 

2018-2020 А.Ю. Волянський, 

О.Я. Гречаніна  

лаб. імунореабілітології 

ТОВ «Центр мікробіології та 

імунології», 

ДУ «Інститут медичної 
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дошкільного віку радіології ім. С.П. 

Григор’єва НАМН України», 

ХВП ДУ «Лабораторний 

центр на залізничному 

транспорті МОЗУ), 

МЦ «Ваша дитина» 

2. 0118U00405

4 

Імунологічні, вірусологічні, клінічні аспекти 

аритмогенезу у осіб молодого віку із ідіопатичними 

порушеннями ритму серця 

2018-2020 А.Ю. Волянський  

лаб. імунореабілітології 

ДУ «Інститут медичної 

радіології ім. С.П. 

Григор’єва НАМН України», 

КЗОЗ «Міська клінічна 

лікарня № 8» 

3. 0118U00405

5 

Розробка способів підвищення імунологічної 

реактивності і ефективності вакцинації проти грипу 

серед осіб похилого віку 

2018-2020 О. І. Грішина  

лаб. та клінічний відділ 

молекулярної 

імунофармакології 

КЗОЗ «Харківська міська 

багатопрофільна лікарня 

«18» 

4. 0119U100519 Дослідження нових синтезованих карбонільних сполук 

та їх композицій для розробки протимікробних засобів 

2019-2021 Т.П. Осолодченко  

лаб. біохімії та біотехнології 

Національний 

фармацевтичний університет 

МОЗ України 

5. 0119U100686 Мікробіологічна характеристика нових структурно-

метаболітних комплексів лакто-та біфідо-пробіотиків 

2019-2021 Є.М. Бабич  

лаб. профілактики краплинних 

інфекцій 

Інститут радіофізики і 

електроніки ім. О. Я. 

Усикова НАН України, 

Харківський національний 

медичний університет МОЗ 

України, 

Інститут проблем 

кріобіології і кріомедицини 

НАН України 

6. 0120U100731 Особливості поширення корової інфекції в сучасних 

умовах у Північно-Східному регіоні України  

2020-2022 С.В. Калініченко 

лаб. вірусних інфекцій  

ДУ «Харківський ОЛЦ МОЗ 

України», 

КНП ХОР «ОКІЛ», 

Медична лабораторія 

«Аналітика», 

Харківський національний 

медичний університет МОЗ 

України 

7. 0120U100722 Дослідження поліфенольних сполук нового синтезу з 

протимікробними властивостями для подальшого 

застосування в розробці нових лікарських засобів 

2020-2022 Т.П. Осолодченко 

лаб. біохімії та біотехнології  

Національний 

фармацевтичний університет 

МОЗ України 
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8. 0120U100721 Створення протимікробного лікарського засобу для 

лікування вагінітів 

2020-2022 В.В. Казмірчук 

лаб. протимікробних засобів 
нститут сільського 

господарства Полісся 

НААН України, 

Харківська медична 

академія післядипломної 

освіти МОЗ України 

 
9. 0120U100720 Розробка протимікробного засобу на основі 

хмелепродуктів для місцевого лікування інфікованих 

ран та опіків 

2020-2022 В.В. Казмірчук  

лаб. протимікробних засобів 
Інститут сільського 

господарства Полісся НААН 

України, 

Харківська медична академія 

післядипломної освіти МОЗ 

України 

10. 0120U100719 Удосконалення виготовлення аутовакцин на основі P. 

aeruginosa з використанням методу фотоінактивації 

збудника 

2020-2022 С.А.  Деркач.,  

А.В. Мартинов 

лаб. анаеробних інфекцій 

Харківський національний 

медичний університет МОЗ 

України, 

ДУ «Інститут медичної 

радіології ім. С.П. 

Григор’єва НАМН України» 
11. 0120U100718 Дослідження фотодинамічного впливу на анаеробні 

збудники гнійно-запальних процесів у тканинах 

пародонту 

2020-2022 І.А. Воронкіна,  

В.Ф. Дяченко 

лаб. анаеробних інфекцій 

КЗОЗ «Обласна клінічна 

лікарня-центр екстреної 

медичної допомоги та 

медицини катастроф» 

12. 0120U100716 Удосконалення лабораторної діагностики діареї 

мандрівників, обумовленої протозойними паразитами 

2020-2022 С.І. Похил, 

В.В. М’ясоєдов  

лаб. нових та маловивчених 

інфекційних захворювань 

ТОВ «Альфа лабсервіс», 

ДУ «Інститут дерматології 

та венерології НАМН 

України» 

 
13. 0120U100715 Вивчення впливу метаболітів та нативних поверхневих 

антигенних речовин мікрофлори носоглотки на 

загальну та адаптивну резистентність макроорганізму 

2020-2022 Є.М. Бабич 

лаб. профілактики краплинних 

інфекцій 

Інститут радіофізики і 

електроніки ім. О. Я. 

Усикова НАН України 

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

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

4. Наукові дослідження, що виконуються за рахунок інших джерел фінансування:- 
5. Пошукові (ініціативні) наукові дослідження:- 

 

**************************************************************************************************************************** 
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13. ДУ «Інститут невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака НАМН України» 

№ 

Державний 

реєстраційний 

номер 

Назва НДР 
Термін 

виконання 

Керівник, 

підрозділ 
Співвиконавці 

1. НДР, що виконуються по КПКВ 6561040 за бюджетом НАМН України: 
1.1. «Фундаментальні дослідження у сфері теоретичної та клінічної медицини»: — 

1.2. «Прикладні наукові та науково-технічні розробки»: 

1. 0120U100058 Прогностичне значення дослідження мінімальної 

резидуальної хвороби у дітей з B-лінійною 

лімфобластною лейкемією 

2020-2022 К.В. Вільчевська                       

відділ онкогематології 

— 

2. 0120U101052 Мультидисциплінарний аналіз та оцінка якості життя 

пацієнтів зони операції об’єднаних сил та внутрішньо 

переміщених осіб, які зазнали хірургічних втручань, 

травм та перенесли гострі соматичні порушення 

здоров’я 

2020-2022 В.А. Симонян  

відділ невідкладної і відновної 

судинної хірургії 

— 

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

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

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

5. Пошукові (ініціативні) наукові дослідження: — 

**************************************************************************************************************************** 

14. ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України» 

№ 

Державний 

реєстраційний 

номер 

Назва НДР 
Термін 

виконання 

Керівник, 

підрозділ 
Співвиконавці 

 

1. НДР, що виконуються по КПКВ 6561040 за бюджетом НАМН України: 

1.1. «Фундаментальні дослідження у сфері теоретичної та клінічної медицини»: 

1. 0118U003043 Вивчити ранні біологічні предиктори розвитку 

нейродегенеративної патології та розробити заходи 

щодо попередження порушень функції мозку 

(експериментальне дослідження)  

2018-2020 О.Г. Берченко  

лаб. нейрофізіології, імунології 

та біохімії 

— 

2. 0118U003042 Вивчити порушення центральних медіаторно-

метаболічних механізмів пластичності мозку при 

алкогольній залежності та розробити методи їх 

корекції 

2018-2020 О.Г. Берченко  

лаб. нейрофізіології, імунології 

та біохімії 

 

 

— 
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3. 0119U100154 Вивчити механізми та закономірності функціонування 

перцептивно-інформаційних процесів 

неусвідомлюваного рівня у хворих на афективні 

розлади  

2019-2021 Л.Ф. Шестопалова  

відділ медичної психології 

— 

4. 0119U100152 Вивчити клініко-патогенетичні, нейробіологічні та 

біохімічні механізми нейропластичності як основи 

адаптації при демієлінізуючій та дегенеративній 

патології 

2019-2021 Н.П. Волошина  

відділ аутоімунних та 

дегенеративних захворювань 

нервової системи, центр 

розсіяного склерозу 

— 

5. 0120U100031 Спадкові та соціально-стресові фактори в ґенезі та 

розвитку рекурентних депресій 

2020-2022 Н.О. Марута 

відділ пограничної психіатрії  

— 

1.2. «Прикладні наукові та науково-технічні розробки»: 

1. 0118U003039 Дослідити шкідливі наслідки алкоголізації залежних 

від алкоголю осіб для їхнього мікросоціального 

оточення і розробити програми профілактики 

зазначених наслідків 

2018-2020 І.В. Лінський 

відділ невідкладної психіатрії 

та наркології 

Координатори проекту 

"GENAHTO": 

Департамент психіатрії та 

поведінкових наук 

Університету Північної 

Дакоти (Гранд-Форкс, 

Північна Дакота, США); 

Група досліджень алкоголю 

Інституту Громадської 

Здоров'я (Емерівілль, 

Каліфорнія, США);  

Центр досліджень алкоголю 

та наркотиків Департаменту 

психології та поведінкових 

наук Орхуського 

Університету (Копенгаген, 

Данія) 

2. 0118U003040 Дослідити стан психічного здоров’я у внутрішньо 

переміщених осіб (спектр психічних розладів, 

чинники формування, діагностика, реабілітація) 

2018-2020 Н.О. Марута  

відділ пограничної психіатрії  

— 

3. 0118U003041 Визначити особливості формування терапевтично 

резистентних форм афективної патології змішаного 

типу (біполярного і шизоафективного розладів) та 

розробити методи їх лікування в умовах 

впровадження в Україні страхової медицини 

 

2018-2020 В.С. Підкоритов  

відділ клінічної, соціальної та 

дитячої психіатрії 

— 
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4. 0118U003044 Розробити критерії діагностики та прогнозу 

травматичної хвороби головного мозку, а також 

заходи нейрореабілітації у віддаленому періоді 

вибухової закритої черепно-мозкової травми  

2018-2020 Коршняк В.О.  

відділ медицини сну 

— 

5. 0118U003045 Розробити шляхи оптимізації персоніфікованої 

медичної допомоги хворим на епілепсію, з 

урахуванням стану її надання, відновлення 

соціального функціонування і фармакоекономічних 

розрахунків за даними розробленого регістру  

2018-2020 А.Є. Дубенко,  

О.Є. Кутіков  

відділ наукової організації 

неврологічної та психіатричної 

допомоги, ПЛР та ІЗ 

— 

6. 0119U100153 Розробити алгоритм нейрореабілітаційних заходів у 

хворих, що перенесли мозковий інсульт 

2019-2021 В.М. Міщенко  

відділ судинної патології 

головного мозку та реабілітації 

— 

7. 0119U102839 Розробити алгоритм обрання оптимальної 

комплексної терапії хворих залежних від алкоголю 

2020-2022 О.І. Мінко 

відділ клінічної та соціальної 

наркології  

— 

8. 0119U101809 Розробити реабілітаційні програми мобілізації 

процесів компенсаторно-адаптивної 

нейропластичності при хворобі Паркінсона 

2020-2022 Н.П. Волошина 

відділ аутоімунних та 

дегенеративних захворювань 

нервової системи, центр 

розсіяного склерозу  

— 

9. 0119U102012 Розробити алгоритм вибору способу хірургічного 

лікування невралгії трійчастого нерву 

2020-2022 М.Ф. Посохов 

відділ функціональної 

нейрохірургії  

— 

10. 0119U102009 Вивчити можливості використання даних 

біометричного моніторингу у дітей з епілепсіями 

2020-2022 Л.М. Танцура  

відділ дитячої психоневрології 

та пароксизмальних станів 

— 

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

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

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

5. Пошукові (ініціативні) наукові дослідження: — 
 

**************************************************************************************************************************** 

15. ДУ «Інститут нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова НАМН України» 

№ 

Державний 

реєстраційний 

номер 

Назва НДР 
Термін 

виконання 

Керівник, 

підрозділ 
Співвиконавці 

1. НДР, що виконуються по КПКВ 6561040 за бюджетом НАМН України: 
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1.1. «Фундаментальні дослідження у сфері теоретичної та клінічної медицини»: 

1. 0119U000114 Розробити методи корекції дисфункцій коркових та 

підкоркових структур головного мозку після 

черепно-мозкових травм стовбурово-клітинними та 

імунними чинниками в експерименті 

2019-2021 Є.Г Педаченко, 

М.І. Лісяний 

відділи: нейроімунології, 

травми ЦНС 

лаб. експериментальної 

нейрохірургії 

— 

2. 0119U103927 Дослідити поліморфізм генів колагенів та рецептору 

вітаміну D серед осіб з дегенеративними 

захворюваннями між хребцевих дисків 

2020-2022 Є.Г. Педаченко 

відділ нейробіохіміїї, відділення 

малоінвазивної і  

лазерної нейрохірургії з 

рентгенопераційною 

  

— 

3. 0119U103919 Дослідити ефективність використання технології 

тканинної інженерії при ушкодженнях спиного мозку 

в експерименті 

2020-2022 В.І. Цимбалюк  

відділення відновлювальної 

нейрохірургії, лабораторія 

експериментальної нейрохірургії 

 

 

— 

1.2. «Прикладні наукові та науково-технічні розробки»: 

1. 0119U000107 Удосконалити ендоскопічні розширені ендоназальні 

доступи до основи черепа 

2019-2021 А.П.Гук 

відділення ендоскопічної та 

краніофаціальної нейрохірургії 

з групою ад’ювантних методів 

лікування 

— 

2. 0119U000108 Дослідити ефективність хірургічного лікування 

невралгій трійчастого нерва на основі аналізу 

віддалених результатів 

2019-2021 В.О. Федірко 

відділення субтенторіальної 

нейроонкології 

— 

3. 0119U000109 Розробити клініко-морфологічні критерії обсягу 

хірургічних втручань при пухлинах головного мозку у 

дітей молодшого віку з урахуванням ступеня ризику 

та якості життя хворого 

2019-2021 Л.М. Вербова 

відділення нейрохірургії 

дитячого віку 

— 

4. 0119U000110 Дослідити механізми та розробити комплекс 

лікувальних заходів для зменшення інвалідизації та 

покращення якості життя хворих з хребетно-

спинномозковою травмою 

2019-2021 Є.І. Слинько 

відділення патології спинного 

мозку 

— 

5. 0119U000111 Розробити методи профілактики епідурального 

злукового процесу у хворих після поперекових 

мікродискектомій та оцінити їх ефективність (клінічне 

2019-2021 Є.Г. Педаченко  

відділення малоінвазивної і 

лазерної нейрохірургії з 

— 
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дослідження) рентгенопераційною 

6. 0119U000112 Удосконалити методи диференційованого лікування 

хворих з больовими синдромами, обумовленими 

бойовими ушкодженнями периферичної нервової 

системи 

2019-2021 В.І. Цимбалюк 

відділ відновлювальної та  

функціональної нейрохірургії 

— 

7. 0119U000113 Розробити методи диференційованого хірургічного 

лікування складних артеріальних аневризм головного 

мозку 

2019-2021 Л.М. Яковенко 

відділ судинної нейрохірургії 

— 

8. 0119U103917 Розробити методи комплексного лікування 

метастатичних пухлин головного мозку із 

застосуванням передопераційного стереотоксичного 

опромінення 

2020-2022 А.Б. Грязов 

 відділ нейрорадіології та 

радіонейрохірургії 

— 

9. 0119U103900 Дослідити ефективність ад’ювантних 

імунотерапевтичних та радіотерапевтичних 

технологій в комплексному лікуванні злоякісних 

гліальних пухлин головного мозку 

2020-2022 О.Я. Главацький 

відд.: ад’ювантних методів 

лікування при пухлинах ЦНС, 

нейроімунології, 

нейропатоморфології 

  

— 

10. 0119U103958 Вивчити особливості перебігу мультифокальної 

симптоматичної епілепсії та розробити 

диференційовані підходи хірургічного лікування 

2020-2022 В.І. Цимбалюк  

відділ відновлювальної та 

функціональної нейрохірургії 

— 

11. 0119U103926 Розробити методи оптимізації хірургічного лікування 

внутрішньомозкових пухлин півкуль великого мозку з 

використанням інноваційних нейрохірургічних 

технологій 

2020-2022 В.Д. Розуменко  

відділ нейроонкології та 

нейрохірургії дитячого віку 

— 

12. 0119U103920 Вивчити вплив клінічних і неврологічних проявів, а 

також  нейровізуаліузуючих морфологічних 

особливостей хронічних субдуральних гематом на 

тактику лікування хворих похилого та старечого віку 

2020-2022 М.В. Каджая, 

Т.А. Малишева 

відд.: нейротравми та 

нейропатології 

— 

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

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

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

5. Пошукові (ініціативні) наукові дослідження:  

1  Визначити нейрофізіологічні критерії для 

прогнозування розвитку когнітивних порушень у 

пацієнтів з легкою черепно-мозковою травмою у 

віддаленому періоді мінно-вибухової травми 

01.2020-

06.2021 

Л.Л. Чеботарьова  

відділ нейрофізіології 
— 
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**************************************************************************************************************************** 

16. ДУ «Інститут нефрології НАМН України» 

№ 

Державний 

реєстраційни

й номер 

Назва НДР 
Термін 

виконання 

Керівник, 

підрозділ 
Співвиконавці 

1. НДР, що виконуються по КПКВ 6561040 за бюджетом НАМН України: 

1.1. «Фундаментальні дослідження у сфері теоретичної та клінічної медицини»: 

1. 0119U000002 Вивчити вплив стану обміну оксалатів і уратів на 

еволюцію уражень нирок різної етіології 

2019-2021 М.О. Колесник 

відділ нефрології та діалізу 

Навчально-науковий центр 

«Інститут біології»  

Київського національного 

університету імені Тараса 

Шевченка 

1.2. «Прикладні наукові та науково-технічні розробки»: 

1. 0119U000001 Вивчити патогенетичні механізми формування 

коморбідності у хворих на ХХН VД стадії 

2019-2021 І.О. Дудар  

відділ еферентних технологій 

— 

2. 0120U000019 Дослідити еволюцію хронічної хвороби нирок у дітей, 

які перенесли гостре пошкодження нирок 

2020-2022 І.В. Багдасарова  

відділ дітячої нефрології 

— 

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

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

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

 5. Пошукові (ініціативні) наукові дослідження: —   

**************************************************************************************************************************** 

17. ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України» 

№ 

Державний 

реєстраційний 

номер 

Назва НДР 
Термін 

виконання 

Керівник, 

підрозділ 
Співвиконавці 

1. НДР, що виконуються по КПКВ 6561040 за бюджетом НАМН України: 
1.1. «Фундаментальні дослідження у сфері теоретичної та клінічної медицини»: 

1. 0118U000196 Вивчити особливості репаративного остео- та 

хондрогенезу при застосуванні біосумісних 

композицій з використанням тривимірних каркасів 

для імплантації при пластичних операціях в 

отоларингології 

2018-2020 Д.І. Заболотний, 

А.Ф. Карась 

від. запальних захворювань 

верхніх дихальних шляхів; 

лаб. біофізики 

— 

2.  Експериментальне обґрунтування та клініко-

імунологічна оцінка нових підходів до застосування 

2020-2022 Д.І. Заболотний, 

О.Ф. Мельников                        

— 
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муко зальної вакцинації мікробними та вірусними 

антигенами при інфекційно-запальних захворюваннях 

верхніх дихальних шляхів 

від. запальних захворювань 

верхніх дихальних шляхів,     

лаб. патофізіології та імунології 

1.2. «Прикладні наукові та науково-технічні розробки»: 

1. 0118U000194 Діагностика, експертиза та підходи до лікування 

сенсоневральних порушень з дисфункцією 

центральних відділів слухового аналізатора внаслідок 

акутравматичного ураження слухової системи в 

реальних бойових умовах 

2018-2020 Т.В. Шидловська,  

Т.А. Шидловська,  

лаб. проф. патології голосу та 

слуху (з групою фоніатрії) 

— 

2. 0118U000195 Вивчити особливості стану верхніх дихальних шляхів 

та оксидативного метаболізму у хворих з 

обструктивним апное та хропінням, вдосконалити 

лікування цієї патології в залежності від ступеня та 

характеру звуження верхніх дихальних шляхів 

2018-2020 Ю.В. Мінін,  

С.В. Верьовка  

від. запальних захворювань 

верхніх дихальних шляхів 

лаб. біохімії 

— 

3. 0119U100495 Обґрунтувати доцільність тактики спостереження у 

хворих на вестибулярну шванному I-III стадії в 

залежності від стану слухової і вестибулярної функції 

та імунної реакції організму 

2019-2021 Ю.О. Сушко  

від.  мікрохірургії вуха та 

отонейрохірургії 

— 

4. 0119U100617 Обґрунтування  застосування осикулярних протезів у 

хворих з хірургічною патологією середнього вуха 

2019-2021 Ю.О. Сушко  

від.  мікрохірургії вуха та 

отонейрохірургії 

— 

5. 0119U100493 Визначити ефективність різних варіантів 

комбінованого лікування хворих на рак глотки та 

гортані 

2019-2021 Е.В. Лукач 

від.  онкопатології  

ЛОР-органів 

— 

6. 0119U100494 Визначити ефективність кохлеарної імплантації у 

дітей України з сенсоневральною глухотою 

2019-2021 Г.Е. Тімен 

від.  ЛОР-патології дитячого 

віку 

— 

7.  Дослідження кохлео-вестибулярних розладів у 

пацієнтів різних вікових груп з порушеннями 

мінерального обміну кісткової тканини 

2020-2022 В.І. Луценко  

лаб. клінічної аудіології та 

вестибулології 

— 

8.  Удосконалення діагностики та лікування хворих з 

новоутвореннями парафаригеального простору 

2020-2022 Д.Д. Заболотна 

від. ринології та алергології  

— 

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

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

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

5. Пошукові (ініціативні) наукові дослідження: — 
 

**************************************************************************************************************************** 
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18. ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України» 

№ 

Державний 

реєстраційний 

номер 

Назва НДР 
Термін 

виконання 

Керівник, 

підрозділ 
Співвиконавці 

1. НДР, що виконуються по КПКВ 6561040 за бюджетом НАМН України: 

1.1. «Фундаментальні дослідження у сфері теоретичної та клінічної медицини»: 

1. 0118U003186 Вивчити судинні механізми реалізації реакцій 

адаптації у дітей з вторинними кардіоміопатіями та 

порушеннями артеріального тиску 

2018-2020 Л.І. Рак 

відд. педіатрії і реабілітації, 

кардіоревматології, психології 

розвитку, 

лаб.: медичної генетики, 

вікової ендокринології та 

обміну речовин; 

група функціональних методів 

дослідження 

Харківський національний 

університет ім. В.Н. Каразіна 

МОН України 

1.2. «Прикладні наукові та науково-технічні розробки»: 

1. 0118U003183 Розробити технологію комплексної реабілітації дітей 

та підлітків, хворих на цукровий діабет 1 типу, на 

різних етапах надання медичної допомоги 

2018-2020 С.І. Турчина 

відд.: ендокринології, 

психіатрії, психології 

розвитку, організації медичної 

допомоги школярам і 

підліткам; 

відділ науково-медичної 

інформації та патентно-

ліцензійної роботи 

Харківська медична академія 

післядипломної освіти; 

Український центр науково-

медичної інформації та 

патентно-ліцензійної роботи 

МОЗ України 

2. 0118U003185 Удосконалити медико-психологічний супровід 

професійної підготовки підлітків 

2018-2020 Г.М. Даниленко 

відділ гігієни дітей шкільного 

віку та підлітків 

Харківський національний 

університет ім. В.Н. Каразіна 

МОН України 

3. 0119U100057 Вивчити особливості порушень поведінки у підлітків 

з депресивними розладами і розробити комплексні 

методи їх профілактики 

2019-2021 Є.А. Михайлова 

відд.: психіатрії, психології 

розвитку, 

медичної генетики 

Харківська медична академія 

післядипломної освіти МОЗ 

України 

4. 0119U100058 Визначити особливості перебігу пубертату у підлітків 

в умовах сучасного соціуму 

2019-2021 Г.М. Даниленко 

відділ гігієни дітей шкільного 

віку та підлітків; 

відд.: наукової організації 

медичної допомоги школярам і 

Харківський національний 

університет ім. В.Н. Каразіна 

МОН України 
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підліткам, педіатрії та 

реабілітації, ендокринології, 

дитячої гінекології, 

кардіоревматології, психіатрії; 

група функціональних методів 

дослідження 

5. 0119U100061 Прогнозування розвитку стійких порушень систем і 

органів у дітей із ревматичними захворюваннями 

(системний червоний вовчак і ювенільний 

ревматоїдний артрит) 

2019-2021 Л.Ф. Богмат, 

Н.С. Шевченко 

відд. кардіоревматології, 

лаб. клінічної  імунології  

Харківський національний 

університет ім. В.Н. Каразіна 

МОН України 

6. 0119U100065 Дослідити клініко-патогенетичний поліморфізм 

розладів менструальної функції у дівчат на тлі 

дефіциту маси тіла, розробити профілактичні заходи 

щодо їх рецидивів  

2019-2021 С.О. Левенець 

відд.: дитячої гінекології, 

психології розвитку;  

лаб.: вікової ендокринології та 

обміну речовин, медичної 

генетики 

— 

7. 0119U103777 Науково обґрунтувати систему медико-

психологічного супроводу родин в рутинно-

орієнтованій моделі раннього втручання 

2020-2022 Г.В. Кукуруза 

відд. психології розвитку, 

педіатрії і реабілітації 

Благодійний фонд «Інститут 

раннього втручання» 

8. 0119U103778 Удосконалити систему медичного супроводу хлопців 

із затримкою статевого розвитку (ЗСР) з урахуванням 

ступеню гіпоандрогенії та коморбідних захворювань 

2020-2022 С.І. Турчина 

відд. ендокринології, педіатрії 

та реабілітації; 

лаб.: клінічної імунології, 

вікової ендокринології, 

медичної генетики 

— 

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

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

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

5. Пошукові (ініціативні) наукові дослідження: — 

 

**************************************************************************************************************************** 

19. ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України» 

№ 

Державний 

реєстраційний 

номер 

Назва НДР 
Термін 

виконання 

Керівник, 

підрозділ 
Співвиконавці 

 

1. НДР, що виконуються по КПКВ 6561040 за бюджетом НАМН України: 
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1.1. «Фундаментальні дослідження у сфері теоретичної та клінічної медицини»: 

1. 0119U101071 Клініко-експериментальне дослідження у визначенні 

патогенетичної ролі порушень метаболізму 

переднього і заднього відділів ока при діабеті II типу з 

міопією 

2019-2021 І.М. Михейцева 

лаб. біохімії;  

відділ запальних захворювань 

ока 

— 

2. 0119U103120 Дослідити і визначити особливості порушень 

сенсомоторних механізмів бінокулярного зору у дітей, 

яким була проведена лазерна коагуляція з приводу 

прогресуючої ретинопатії  новонароджених 

2020-2022 І.М. Бойчук 

лаб. розладу бінокулярного 

зору  

— 

3. 0119U103094 Особливості патогенезу дистрофічних (кератоконус), 

запальних (бактеріальні та грибкові кератити) та 

аутоімунних захворювань рогівки (ревматоідний 

артрит, синдроми Стівенса-Джонсона, Лайела) та 

розробка нових методів їх лікування 

2020-2022 Г.І. Дрожжина 

відд.: патології рогівки ока, 

після опікової патології ока  

— 

4. 0119103093 Особливості теплообміну ока в залежності від 

морфофункціонального стану судинної оболонки та 

після вітреоретинальних і антиглаукомних втручань 

(експериментальне  дослідження) 

2020-2022 В.О. Науменко 

відд.: вітреоретинальної та 

лазерної хірургії, вивчення 

біологічної дії та застосування 

лазерів в офтальмології  

— 

1.2. «Прикладні наукові та науково-технічні розробки»: 

1. 0119U101212 Вивчити особливості порушень інтегральної та 

меридіальної гостроти зору у хворих з астигматизмом 

і розробити нові методи діагностики та лікування 

меридіональної амбліопії 

2019-2021 В.О. Коломієць 

лаб. медико-технічних 

розробок 

— 

2. 0119U101013 Вивчити патогенетичні механізми реалізації 

клінічного ефекту нових комбінованих методів 

лікування меланом увеального тракту 

2019-2021 В.В. Віт  

відділ офтальмоонкології;  

лаб.: патологоанатомії. та 

електронно-мікроскопічних 

досліджень; клінічної 

імунології 

— 

3. 0119U101215 Вивчити особливості змін структур переднього 

відділу ока, його кровообігу і теплообміну при 

неоваскулярній глаукомі і травмі 

2019-2021 Н.В. Пасєчнікова 

відділ вивчення біологічної  дії 

та застосування лазерів в 

офтальмології 

— 

4. 0119U101198 Удосконалити діагностику і тактику комбінованого 

хірургічного лікування хворих глаукомою, поєднаною 

з катарактою (клінічні дослідження) 

2019-2021 С.К. Дмитрієв 

відділ глаукоми та патології 

кришталика 

 

— 
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5. 0119U101223 Морфометричні особливості структури і функції 

циліарного тіла та сітківки у хворих на регматогенне 

відшарування сітківки, що ускладнене 

циліохоріоідальним відшаруванням 

2019-2021 О.О. Путієнко 

відділ вітреоретинальної і 

лазерної хірургії 

— 

6.  0119U101224 Вивчити ефективність нейропротекторної дії 

піримідинових нуклеотидів на гангліозні клітини 

сітківки і аксони зорового нерва у хворих на 

ендогенний передній увеїт 

2019-2021 В.В. Савко 

відділ запальної патології ока 

— 

7.  0119U101225 Експериментальне вивчення фармакологічної 

ефективності ліпосомальної форми кверцетину при 

різних способах введення на моделях термічного та 

кислотного опіків рогівки ока 

2019-2021 О.П. Сотнікова 

лаб. фармакології і тканинної 

терапії 

— 

8. 0119U103092 Вивчити особливості регресу ретинобластоми, основні 

ускладнення при органозберігаючому та 

органоліквідному лікуванні та розробити способи їх 

усунення 

2020-2022 Н.Ф. Боброва 

відділ офтальмопатології 

дитячого віку 

— 

9. 0119U103090 Удосконалення  надання своєчасної спеціалізованої та    

висококваліфікованої допомоги при пошкодженнях 

ока в умовах АТО (ООС) на сході України 

01.01.2020-

31.12.2020 

Т.А. Красновид  

відділ посттравматичної 

патології ока 

— 

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

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

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

5. Пошукові (ініціативні) наукові дослідження: 

1. 0118U001612 Ефективність ангіогенної терапії при міопії, 

центральному хоріоретиніті, ангіоїдних смугах 

макули при наявності субретинальної неоваскулярної 

мембрани, а також при трансудативному відшаруванні 

пігментного епітелію сітківки на фоні вікової 

дегенерації макули 

2018-2020 А.Р. Король,  

відділ вивчення біологічної дії 

та застосування лазерів в 

офтальмології 

— 

 

**************************************************************************************************************************** 

20. ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України» 

№ 

Державний 

реєстраційний 

номер 

Назва НДР 
Термін 

виконання 

Керівник, 

підрозділ 
Співвиконавці 

1. НДР, що виконуються по КПКВ 6561040 за бюджетом НАМН України: 

1.1. «Фундаментальні дослідження у сфері теоретичної та клінічної медицини»: — 
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1.2. «Прикладні наукові та науково-технічні розробки»: 

1. 0118U003430 Удосконалити лабораторний моніторинг лікування 

хворих на гемофілію на основі вивчення механізмів 

дії препаратів факторів зсідання крові із 

застосуванням комплексу коагулологічних та 

глобальних тестів дослідження гемостазу 

2018-2020 В.Л. Новак, 

О.В. Стасишин 

відділення загальної та 

гематологічної хірургії 

— 

2. 0119U002048 Дослідити діагностичне і прогностичне значення 

цитогенетичних та імунологічних маркерів бластних 

клітин у хворих на гострі лейкемії 

2019-2021 О.О. Шалай 

лаб. імунології і генетики 

неоплазій крові 

— 

3. 0119U002049 Розробити технологію одержання комплексного 

препарату фактора VІІІ зсідання крові із 

застосуванням афінної хроматографії на 

кремнеземних сорбентах 

2019-2021 Т.В. Даниш,  

В.Л. Новак  

лаб. біохімії крові 

— 

4. 0119U002050 Створення нових комплексних інфузійних розчинів 

для «малооб’ємної» інфузійної терапії 

2019-2021 Б.О. Кондрацький, 

В.Л. Новак  

лаб. технології трансфузійних 

препаратів 

— 

5. 0119U002051 Встановити фактори довготривалого виживання 

хворих на множинну мієлому в умовах сучасної 

терапії та розробити тактику ведення пацієнтів після 

досягнення відповіді на лікування 

2019-2021 З.В. Масляк, 

Я.І. Виговська 

відділення гематології з 

лабораторною групою  

— 

6. 0120U002086 Дослідити безпосередні та віддалені результати 

органозберігальної хірургічної корекції спадкового 

сфероцитозу, ускладненого калькульозом жовчного 

міхура (холецистолітотомія із спленектомію) з метою 

оптимізації лікування 

2020-2022 І.Й. Євстахевич,  

Я.І. Виговська  

відділення загальної та 

гематологічної хірургії  

— 

7. 0120U002087 Встановити роль прозапальних цитокінів та факторів 

росту в розвитку клінічних проявів хронічних 

мієлопроліферативних неоплазій з різними 

драйверними мутаціями та розробити алгоритм їх 

патогенетичної корекції 

2020-2022 З.В. Масляк, 

М.І. Вороняк 

відділення гематології з 

лабораторною групою; 

лабораторія молекулярної 

генетики  

— 

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

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

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

5. Пошукові (ініціативні) наукові дослідження: — 
 

**************************************************************************************************************************** 
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21. ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України» 

№ 

Державний 

реєстраційни

й номер 

Назва НДР 
Термін 

виконання 

Керівник, 

підрозділ 
Співвиконавці 

1. НДР, що виконуються по КПКВ 6561040 за бюджетом НАМН України: 

 

1.1. «Фундаментальні дослідження у сфері теоретичної та клінічної медицини»: 

1. 0119U102450 Дослідити етіопатогенетичну та саногенетичну роль 

паравертебральних м’язів у розвитку дегенеративних 

захворювань поперекового відділу хребта 

2020-2022 В.О. Радченко                        

відд.: інструментальної та 

малоінвазивної хірургії хребта, 

лабор. діагностики, 

патофізіології на 

функціональної діагностики 

— 

2. 0119U102341 2.Вивчити механізми оптимізації регенерації кістки 

залежно від віку реципієнта в разі використання 

алогенних кісткових імплантатів у комбінації з 

мезенхімальними стромальними клітинами і 

біологічно активними факторами плазми крові 

2020-2022 М.О. Корж                            

відділ трансплантології та 

експериментального 

моделювання; лаб. морфології 

сполучної тканини 

— 

3. 0119U102449 3.Експериментальне вивчення реакцій кісткової 

тканини та біомеханічних властивостей системи 

«імплантат-кістка» у разі  використання інноваційних 

3D-друкованих матеріалів з полімолочної кислоти та 

трабекулярного титану 

2020-2022 М.О. Корж                                

відд.: патології суглобів, лаб. 

діагностики;  

лабораторія  біомеханіки 

— 

1.2. «Прикладні наукові та науково-технічні розробки»: 

1. 0118U003212  Розробити концепцію лікування травматичних та 

вогнепальних вибухових переломів тіл хребців 

грудного та поперекового відділів хребта 

2018-2020 В.О. Радченко 

відділи: інструментальної та 

малоінвазивної хірургії хребта, 

анестезіології та інтенсивної 

терапії 

лаб. біомеханіки 

— 

2. 0118U003213  Удосконалити діагностику та хірургічне лікування 

хворих на гематопоетичні та метастатичні ураження 

грудного та поперекового відділів хребта 

2018-2020 В.О. Куценко 

відділ захворювань та 

пошкоджень хребта 

лаб.: біомеханіки, ортезування 

та нових матеріалів 

 

 

— 
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3. 0118U003214 Дослідити причини розвитку та удосконалити методи 

профілактики і лікування контрактур колінних 

суглобів при гонартрозах, наслідках травматичних 

пошкоджень та після операцій ендопротезування. 

2018-2020 В.А. Філіпенко 

відділи: патології суглобів, 

лабораторної діагностики та 

імунології; функціональної 

діагностики та патофізіології 

 

— 

4. 0118U003215  Розробити методики біореконструкції дефектів довгих 

кісток та суглобів при хірургічному лікуванні хворих 

з кістковими пухлинами 

2018-2020 О.Є. Вирва 

відділ кісткової онкології 

лаб.: морфології сполучної 

тканини; біомеханіки 

ДВНЗ «Ужгородський 

національний університет» 

МОН України 

5. 0118U006949 Вивчити основні помилки та ускладнення 

транспедикулярної фіксації в хірургії хребта та 

розробити заходи їх профілактики та лікування 

2019-2021 В.О. Радченко 

відділи: інструментальної та 

малоінвазивної хірургії хребта; 

лабораторної діагностики та 

імунології; 

лаб. патофізіології 

— 

6. 0118U006950 Вивчити біомеханічні особливості функції стояння та 

ходьби людини після ендопротезування кульшового 

суглобу 

 

2019-2021 О.А. Тяжелов 

лаб. біомеханіки 
— 

7. 0118U006951 Розробити систему організаційних, лікувальних та 

реабілітаційних заходів для зменшення негативних 

наслідків травматичних та бойових ушкоджень довгих 

кісток 

2019-2021 М.О. Корж 

відділи: травматології тканин 

опорно-рухової системи; 

науково-організаційний 

Науково-дослідний інститут 

травматології та ортопедії 

Донецького національного 

медичного університету 

МОЗ України 

8. 0119U102343 Розробити комплексний підхід до лікування 

уродженого псевдоартрозу кісток гомілки у дітей 

2020-2022 С.О. Хмизов 

відділ патології хребта та 

суглобів дитячого віку;  

лабораторія  біомеханіки 

 

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

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

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

5. Пошукові (ініціативні) наукові дослідження: — 
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22. ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені акад. О.М. Лук’янової НАМН України» 

№ 

Державний 

реєстраційни

й номер 

Назва НДР 
Термін 

виконання 

Керівник, 

підрозділ 
Співвиконавці 

1. НДР, що виконуються по КПКВ 6561040 за бюджетом НАМН України: 

1.1. «Фундаментальні дослідження у сфері теоретичної та клінічної медицини»: 

─ 

1.2. «Прикладні наукові та науково-технічні розробки»: 

1. 0118U000038 Розробити підходи до профілактики порушень 

репродуктивного здоров’я жінок-військових, що 

пребувають або повернулися із зони проведення АТО 

2018-2020 Ю.Г. Антипкін  

Т.Ф. Татарчук  

відд.  ендокринної гінекології  

— 

2. 0118U000039 Розробити новітні та вдосконалити існуючі технології 

діагностики, профілактики та лікування передчасного 

переривання вагітності у жінок з не виношуванням, з 

урахуванням паспорту плаценти  

2018-2020 І.І. Воробйова 

Н.Я. Скрипченко  

відділення: наукових проблем 

невиношування вагітності; 

впровадження та вивчення 

ефективності сучасних медичних 

технологій в акушерстві та 

перинатології 

 

— 

3. 0118U000040 Дослідити стан здоров’я підлітків, що зазнають 

впливу несприятливих поведінкових та психо-

соціальних факторів та розробити заходи 

профілактики 

2018-2020 Ю.Г. Антипкін 

З.А. Шкіряк-Нижник 

відділення: захворювань органів 

дихання та респіраторних 

алергозів у дітей; медичних та 

психо-соціальних проблем 

здоров‘я сім‘ї 

— 

4. 0119U000142 Розробка методів діагностики та лікування дітей з 

бронхіальною астмою поєднаною з еозинофільним 

езофагітом 

2019-2021 Ю.Г. Антипкін 

відд. захворювань органів 

дихання та респіраторних 

алергозів у дітей 

Медичний університет 

(Відень, Австрія) 

5. 0119U000143 Оптимізувати методи профілактики і корекції 

недостатності та дефіциту вітаміну D у здорових 

дітей, з груп ризику та при ревматичних хворобах і 

хронічних гепатитах 

2019-2021 Ю.Г. Антипкін 

відділення:медичних проблем 

здорової дитини та 

преморбідних станів, хвороб 

сполучної тканини у дітей, 

дитячої гепатології 

Інститут біохімії 

ім. О.В. Палладіна НАН 

України 

Інститут молекулярної 

біології та генетики НАН 

України 
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ДУ «Інститут ядерної 

медицини та променевої 

діагностики НАМН 

України» 

6. 0119U000144 Розробити комплекс заходів перинатальної допомоги 

вагітним жінкам з вперше виявленими доброякісними 

новоутвореннями 

2019-2021 В.Л. Дронова 

відд. оперативної гінекології 

Кафедра загальної хірургії 

№1 Національного 

медичного університету 

ім. О.О. Богомольця 

7. 0119U000145 Визначити акушерські та перинатальні ризики у жінок 

різних вікових груп з репродуктивними проблемами в 

анамнезі та удосконалити їх антенатальний 

менеджмент 

2019-2021 І.А. Жабченко 

Л.Є. Туманова 

відділення: патології вагітності 

та пологів; профілактики та 

лікування гнійно-запальних 

захворювань в акушерстві 

— 

8. 0119U000146 Розробити критерії ранньої діагностики та комплексне 

лікування безсудомних нерозпізнаних форм 

епілептичних енцефалопатій та визначити їх роль у 

формуванні когнітивної епілептиформної 

дезінтеграції з розладами аутистичного спектру у 

дітей раннього віку 

 

2019-2021 Л.Г. Кирилова 

відд. психоневрології для дітей з 

перинатальної патологією і 

орфанними захворюваннями 

ДУ «Інститут нейрохірургії 

ім. акад. А.П. Ромоданова 

НАМН України» 

9. 0119U000147 Розробка алгоритму захисту репродуктивного та 

кардіального здоров’я у жінок групи високого ризику 

патології магістральних судин серця та коронарних 

артерій 

2019-2021 Ю.В. Давидова, 

В.В. Лазоришинець 

відд. акушерських проблем 

екстрагенітальної патології 

ДУ «Національний інститут 

серцево-судинної хірургії 

імені М.М. Амосова НАМН 

України» 

10. 0119U103977 Удосконалити методи діагностики , лікування та 

профілактики захворювань статевих органів у жінок, 

викликаних інфекціями, що передаються статевим 

шляхом та визначити роль соціальних і медичних 

факторів при цих захворюваннях 

2020-2022 Ю.Г. Антипкін, 

В.В. Подольський 

відд.  проблем здоров’я жінки 

фертильного віку 

— 

11. 0119U103962 Вивчити стан репродуктивного здоров’я жінок в 

залежності від виду та способу лікування тиреоїдної 

патології 

2020-2022 Т.Ф. Татарчук                              

відд. ендокринної гінекології 

— 

12. 0120U100170 Удосконалити методи профілактики та лікування 

гастроінтестинальної харчової алергії у дітей раннього 

віку на основі вивчення клініко-метаболічних 

особливостей перебігу захворювання 

2020-2022 О.Г.  Шадрін                               

відд. проблем харчування та 

соматичних захворювань дітей 

раннього віку 

 

— 
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13. 0120U100066 Оптимізувати діагностику та хірургічну корекцію 

природжених обструктивних уражень тонкої кишки у 

новонароджених дітей 

2020-2022 О.К. Слєпов 

відд. хірургічної корекції 

вроджених вад розвитку у дітей 

— 

14. 0120U100088 Вивчити предиктори несприятливого закінчення 

вагітності при допоміжних репродуктивних 

технологіях у пацієнток з гіпертензиними розладами 

2020-2022 В.І. Медведь  

відд. внутрішньої патології 

вагітних 

— 

15. 0120U100175 Вивчити стан провізорних органів за наявності 

вітальних та летальних аномалій у плода 

2020-2022 І.Ю.  Гордієнко.,  

відд. медицини плода 

— 

16. 0120U100383 Розробити систему медико-соціального супроводу 

новонароджених з метаболічними захворюваннями на 

тлі перинатальної патології 

2020-2022 Ю.Г. Антипкін, 

Т.К. Знаменська, 

Л.Г. Кирилова                       

відділення: неонатології, 

психоневрології по вивченню 

захворювань і реабілітації 

нервової системи 

новонароджених та дітей 

раннього віку 

— 

17. 0120U100120 Удосконалити комплекс лікувально-діагностичних 

заходів та визначити епігенетичні фактори ризику 

онкогенності у жінок з безплідністю і 

гіперпроліферативним синдромом 

2020-2022 А.Г. Корнацька  

І.Б. Вовк                                  

відділення: реабілітації 

репродуктивної функції жінок, 

планування сім’ї 

— 

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

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

Міждержавна наукова програма ВООЗ “ELSPAC” (Діти 90-х років) 

1. 0118U000040 Дослідити стан здоров’я підлітків, що зазнають 

впливу несприятливих поведінкових та психо-

соціальних факторів та розробити заходи 

профілактики. 

2018-2020 Ю.Г. Антипкін  

З.А. Шкіряк-Нижник 

відділення: захворювань органів 

дихання та респіраторних 

алергозів у дітей, медичних та 

психосоціальних проблем 

здоров‘я сім‘ї 

— 

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

5. Пошукові (ініціативні) наукові дослідження: — 
 

**************************************************************************************************************************** 
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23. ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України» 

№ 

Державний 

реєстраційни

й номер 

Назва НДР 
Термін 

виконання 

Керівник, 

підрозділ 
Співвиконавці 

 

1. НДР, що виконуються по КПКВ 6561040 за бюджетом НАМН України: 

1.1. «Фундаментальні дослідження у сфері теоретичної та клінічної медицини»: 

1. 0119U002134 Визначення ролі мітохондріальної дисфункції в 

розвитку діабетичної кардіоміопатії та можливості її 

корекції за допомогою природних антиоксидантів 

2019-2021 Н.І. Горбенко  

лаб. біохімічних досліджень, 

відділ наукової інформації та  

патентно-ліцензійної роботи 

— 

2. 0119U002135 Визначення функціональної ролі релевантних щодо 

розвитку цукрового діабету 2 типу 

однонуклеотидних поліморфізмів генів-кандидатів в 

реалізації гормонально-метаболічних ефектів 

фармакологічних чинників 

2019-2021 Ю.І. Караченцев 

В.В. Полторак  

лаб. патофізіології та медичної 

генетики; відділення вікової 

ендокринології, фармакотерапії 

ендокринних захворювань; 

відділ наукової інформації та 

патентно-ліцензійної роботи 

Кафедри 

ендокринології та дитячої 

ендокринології 

ХМАПО МОЗ України 

Харківський Національний 

університет  

ім. В.Н. Каразіна, медичний 

факультет, кафедра 

акушерства та гінекології 

3. 0119U002136 Дослідити вплив модуляторів активності сіртуїну-1 

на детермінуючі ланки патогенезу цукрового діабету 

2 типу 

2019-2021 В.В. Полторак  

лаб.: синтезу антидіабетичних 

сполук, синтезу 

гормоноподібних сполук, 

аналітичних та фізико-хімічних 

досліджень, патофізіології та 

медичної генетики, 

токсикології та гігієнічного 

регламентування лікарських 

засобів, відділ наукової 

інформації та патентно-

ліцензійної роботи 

ДНУ 

«НТК «Інститут 

монокристалів» НАН 

України (м. Харків), 

Харківський Національний 

університет 

ім. В.Н. Каразіна МОН 

України; 

кафедра молекулярної 
біофізики 

Київський Національний 

університет  

ім. Т.Г. Шевченка 

 

4. 0119U102445 Розробити патогенетично обґрунтовані 

диференційовані алгоритми діагностики та 

лікуівання новоутворень щитоподібної та 

2020-2022 Ю.І. Караченцев,  

Н.О. Кравчун  

відділення: хірургічне, вікової 

Кафедри 

ендокринології та дитячої 

ендокринології ХМАПО 
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надниркових залоз ендокринології, фармакотерапії 

ендокринних захворювань, 

ендокринологічні відділення 

клініки № 1 та №2; лаб.: 

імунології і імуноферментних 

досліджень; 

клініко-діагностична 

консультативна поліклініка; 

відділ наукової інформації та 

патентно-ліцензійної роботи 

 

МОЗ України 

 

 

1.2. «Прикладні наукові та науково-технічні розробки»: 

1. 0117 U007185 Наукове обґрунтування вибору методів діагностики 

та комплексного лікування хворих на злоякісні 

новоутворення у зобнозміненій тканині щитоподібної 

залози 

2018-2020 Ю.І. Караченцев  

відд.: ендокринної хірургії та 

гінекології, хірургічне; 

кабінет УЗД та рентгенології 

— 

2. 0117U007186 Розробка методології скринінгу гормонально-

активних пухлин гіпофіза з урахуванням їх клініко-

генетичних особливостей 

2018-2020 О.О. Хижняк  

відд.: вікової ендокринології,  

клініко-діагностична;  

каб. функціональної 

діагностики,  відділ наукової 

інформації та патентно-

ліцензійної роботи 

Харківська медична академія 

післядипломної освіти МОЗ 

України, кафедра 

ендокринології та дитячої 

ендокринології; 

Державна установа 

«Інститут нейрохірургії 

ім. акад. А. П. Ромоданова 

НАМН України» 

 

3. 0117 U007187 Вивчення наслідків впливу «пасивного 

тютюнопаління» матерів під час вагітності на сомато-

ендокринний фенотип нащадків   

2018-2020 Л.Ю. Сергієнко  

лаб.: патогістології, 

аналітичних та фізико-хімічних 

досліджень, токсикології та 

гігієнічного регламентування 

лікарських засобів; сектор 

технології лікарських форм; 

відділ наукової інформації та 

патентно-ліцензійної роботи; 

патологоанатомічна 

лабораторія клініки. 

  

ТОВ «Сана-Лайт» 
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4.  0117 U007188 Корекція розладів репродуктивної функції при 

експериментальній моделі простатиту у щурів за 

допомогою наночастинок на основі оксидів 

рідкісноземельних елементів 

2018-2020 Н.О. Карпенко  

лаб.: аналітичних та фізико-

хімічних досліджень, 

репродуктивної 

ендокринології; сектор 

технології лікарських форм; 

відділ наукової інформації та 

патентно-ліцензійної роботи 

Інститут сцинтиляційних 

матеріалів НАН України 

(м. Харків) 

5.  0119U102446 Удосконалити діагностику неалкогольної жирової 

хвороби печінки у хворих  на цукровий діабет 2 типу 

за урахуванням етіопатогенетичних механізмів 

розвитку захворювання 

2020-2022 Н.О. Кравчун 

відд.: фармакотерапії 

ендокринних захворювань, 

ендокринологічне клініки № 1, 

хірургічне; 

лаб. імунології і 

імуноферментних досліджень; 

клініко-діагностична 

консультативна поліклініка; 

відділ наукової інформації та 

патентно-ліцензійної роботи 

Харківська медична академія 

післядипломної освіти, 

кафедри ендокринології та 

дитячої ендокринології; 

Харківський національний 

медичний університет, 

кафедра патологічної 

анатомії та кафедра хірургії 

№ 1. 

 

6. 0119U102447 Розробка нових підходів до корекції аутоімунного 

ураження щитоподібної залози на основі засобу 

регенеративної медицини в експерименті 

2020-2022 Ю.І. Караченцев, 

А.М. Гольцев 

лаб. фармакології, відділ 

наукової інформації та 

патентно-ліцензійної роботи 

А.М. Гольцев 

відділ кріопатофізіології і 

імунології ІПКіК НАНУ 

Інститут проблем 

кріобіології і кріомедицини 

НАНУ 

7. 0119U102387 Визначення ролі дефіциту та недостатності вітаміну 

D в розвитку дисфункцій статевих залоз, 

обґрунтування підходів до їх терапії 

2020-2022 В.О. Бондаренко 

відд.: патології статевих залоз, 

хірургічної ендокринології та 

гінекології, вікової 

ендокринології; 

лаб.: репродуктивної 

ендокринології, фармакології, 

клініко-діагностична;кабінет 

ультразвукової та 

рентгендіагностики; 

консультативна поліклініка; 

Кафедри 

ендокринології та дитячої 

ендокринології ХМАПО 

МОЗ України; 

КЗОЗ «Обласний центр 

планування сім’ї та 

репродукції людини», 

м. Харків. 
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відділ наукової інформації та 

патентно-ліцензійної роботи. 

8. 0119U102390 Експериментальне обґрунтування ефективності 

нового засобу на основі похідного дикарбонової 

кислоти для корекції функціонально-метаболічних 

порушень печінки та коморбідних ендокринних 

патологій на фоні гепатиту 

2020-2022 М.Я. Кудря 

лаб.: токсикології та 

гігієнічного регламентування 

лікарських засобів, синтезу 

гормонів, аналітичних та фізико-

хімічних досліджень; сектор 

технології лікарських форм; 

відділ наукової інформації та 

патентно-ліцензійної роботи   

— 

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

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

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

5. Пошукові (ініціативні) наукові дослідження: — 

**************************************************************************************************************************** 

24. ДУ «Інститут спадкової патології НАМН України» 

№ 

Державний 

реєстраційний 

номер 

Назва НДР 
Термін 

виконання 

Керівник, 

підрозділ 
Співвиконавці 

1. НДР, що виконуються по КПКВ 6561040 за бюджетом НАМН України: 
 

1.1. «Фундаментальні дослідження у сфері теоретичної та клінічної медицини»: 

1. 0119U002288 
 

Генетичні передумови регулярних та спорадичних 

репродуктивних втрат у людини 

2019-2021 Д.В. Заставна  

відд. діагностики спадкової 

патології, міжобласний медико-

генетичний центр 

— 

2. 0119U003647 
 

Малі та «модельні» природжені вади розвитку, як 

прояви НДСТ у дітей з екопатологією та епігенетичні 

фактори особливостей її перебігу 

2020-2022 О.З. Гнатейко, 

Н.С. Лук’яненко 

відд.: епідеміології вродженої 

та спадкової патології, 

клінічної генетики 

 

— 

3. 0119U003649 
 

Аналіз чинників ранньої діагностики генетично 

зумовленої патології людини на прикладі вибраних 

моногенних та мультифакторних хвороб 

2020-2022 Г.Р. Акопян 

відд.: клінічної генетики, 

діагностики спадкової 

патології 

— 
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1.2. «Прикладні наукові та науково-технічні розробки»: 

1. 0119U002287 
 

Аналіз репродуктивного потенціалу населення 

Львівської області України з урахуванням 

генетичного тестування поліморфізмів генів 

фолатного обміну для прогнозування перинатальної 

патології у жінок групи високого ризику 

2019-2021 О.С. Школьник, 

О.К. Єфіменко 

відд.: пренатальної діагностики 

і перинатології; діагностики 

спадкової патології 

— 

2. 0119U003648 
 Поширеність та спектр природжених вад розвитку в 

родинах з різноманітною спадковою та 

мультифакторною патологією 

2020-2022 О.З. Гнатейко, 

Н.С. Лук’яненко 

відд. епідеміології вродженої та 

спадкової патології, клінічної 

генетики 

— 

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

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

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

5. Пошукові (ініціативні) наукові дослідження:  — 

**************************************************************************************************************************** 

25. ДУ «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України» 

№ 

Державний 

реєстраційний 

номер 

Назва НДР 
Термін 

виконання 

Керівник, 

підрозділ 
Співвиконавці 

1. НДР, що виконуються по КПКВ 6561040 за бюджетом НАМН України: 
1.1. «Фундаментальні дослідження у сфері теоретичної та клінічної медицини»:  — 

1.2. «Прикладні наукові та науково-технічні розробки»: 

1. 0118U000112 Оптимізація жирового харчування у здорових та 

хворих з ожирінням з урахуванням співвідношення 

омега-6 та омега-3 поліненасичених жирних кислот 

2018-2020 А.П. Левицький 

відділ епідеміології та 

профілактики стоматологічних 

захворював дитячої 

стоматології та ортодонтії,  

лаб.  біохімії. 

Львівський національний 

медичний університет ім. 

Данила Галицького, 

Одеська обласна клінічна 

лікарня, НВА «Одеська 

біотехнологія» 

2. 0118U006966 Корекція патогенетичних механізмів порушень 

вуглеводного та ліпідного метаболізму в організмі та 

тканинах ротової порожнини у пацієнтів в залежності 

від екологічних та аліментарних факторів, що 

впливають на вуглеводний та ліпідний обмін 

2019-2021 О.В. Дєньга  

відділ епідеміології та 

профілактики стоматологічних 

захворювань дитячої 

стоматології та ортодонтії, 

сектор біофізики, 

лаб. біохімії 

Одеський Національний 

медичний університет,  

Інститут агроекології і 

природокористування НААН 

України, 

ВДНЗ «ПМСА», 

ТОО «Львівський медичний 

інститут» 
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3. 0118U006965 Клінічні особливості протікання та реабілітації при 

вогнестрільних ураженнях щелепно-лицевої ділянки  

2019-2021 С.А. Шнайдер 

відділ хірургічної стоматології 

Віцськово-медичний 

клінічний центр Південного 

регіону 

4. 0118 U006963 Вплив гіпоксії на процеси колагеноутворення та 

мінералізації на моделях стоматологічної патології та 

корекція отриманих порушень 

2019-2021 С.А. Шнайдер 

сектор експериментальної 

патології, 

відд. стоматології дитячого 

віку 

— 

5. 0119U002246 Розробити клініко-методичні основи комплексної 

стоматологічної допомоги із застосуванням 

дентальних імплантатів 

2019-2021 С.А. Шнайдер 

О.М. Сєнніков 

відд.хірургічної реабілітації 

хворих із захворюваннями 

щелепно-лицевої ділянки та 

відновлювальної 

реконструктивної стоматології, 

відділ ортопедичної 

стоматології 

Одеська державна академія 

будівництва та архітектури 

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

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

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

Договір з НВА «Одеська біотехнологія» №001 від 03.01.2018р 

2. 0118U000112 Розробити лікувально-профілактичні та дієтичні 

засоби для стоматології та харчування 

2018-2020 А.П. Левицький  НВА «Одеська біотехнологія» 

5. Пошукові (ініціативні) наукові дослідження:- 

 

**************************************************************************************************************************** 

26. ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України» 

№ 

Державний 

реєстраційний 

номер 

Назва НДР 
Термін 

виконання 

Керівник, 

підрозділ 
Співвиконавці 

1. НДР, що виконуються по КПКВ 6561040 за бюджетом НАМН України: 

1.1. «Фундаментальні дослідження у сфері теоретичної та клінічної медицини»: 

1.  Вивчення механізмів розвитку порушень 

репаративного остеогенезу при переломах довгих 

кісток, прогнозування перебігу та способи корекції 

2020-2022 А.В. Калашніков  

відділ пошкоджень опорно-

рухового апарату та проблем 

остеосинтезу 

— 
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1.2. «Прикладні наукові та науково-технічні розробки»: 

1. 0117U007737 Вивчити патогенетичні механізми виникнення 

деформацій нижніх кінцівок у хворих на ревматоїдний 

артрит, розробити нові та удосконалити існуючі 

методи їх профілактики і лікування 

2018-2020 С.І. Герасименко  

відділ захворювань суглобів у 

дорослих 

— 

2. 0117U007738 Розробити заходи з діагностики та хірургічного 

лікування пацієнтів із наслідками травм 

гомілковостопного суглоба 

2018-2020 А.П. Лябах  

відділ патології стопи та 

складного протезування 

— 

3. 0119U001022 Розробити нові та удосконалити існуючі методи  

діагностики та лікування хворих на коксартроз із 

супутньою патологією хребта 

2019-2021 Г.В. Гайко  

відділ травматології та 

ортопедії дорослих 

— 

4. 0119U001024 Розробити систему хірургічного лікування та 

реабілітації хворих з ушкодженнями ліктьового 

суглоба та їх наслідками 

2019-2021 С.С. Страфун  

відділ мікрохірургії  та 

реконструктивно-

відновлювальної  хірургії 

верхньої кінцівки 

— 

5. 0119U001023 Визначити роль радіочастотної нейроабляції нервів 

при больових синдромах хребта та великих суглобів 

на фоні остеоартрозу 

2019-2021 І.В. Рой  

відділ реабілітації 

— 

6. 0119U001021 Діагностика ортопедичних проявів та їх лікування у 

пацієнтів із хворобою Брайцева-Ліхтенштейна 

2019-2021 Ю.М. Гук  

відділ ортопедії та 

травматології дитячого віку 

— 

7. 0119U003165 Розробити диференційований підхід до хірургічного 

лікування гриж між хребцевих дисків в поперековому 

відділі хребта 

2020-2022 А.Т. Сташкевич  

відділ хірургії хребта з 

спинальним 

(нейрохірургічним) центром 

— 

8. 0119U003162 Вивчити особливості діагностики та розробити нові 

способи лікування ушкоджень передньої 

хрестоподібної зв’язки у спортсменів 

2020-2022 О.О. Коструб 

відділ спортивної та балетної 

травми  

Національний університет 

біоресурсів і природоко-

ристування України: 

-кафедра фізіології, патофі-

зіології та імунології 

тварин; 

-проблемна науково-

дослідна лабораторія 

фізіології та експеримент- 

тальної патології тварин. 

Клінічна лікарня 
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«Феофанія» ДУС. 

Медичний Центр 

«Європейської ортопедії». 

 

 
9. 0119U003161 Розробити нові технології корекції осьових 

деформацій ділянки колінного суглоба у пацієнтів , 

ріст яких триває 

2020-2022 М.С. Кабацій 

відділ захворювання суглобів у 

дітей та підлітків   

 

10. 0119U003163 Вивчити механізми розвитку та перебіг скелетно-

м’язової інфекції при локальному введенні 

глюкокортикоїдних препаратів (експериментально-

клінічне дослідження) 

2020-2022 М.П. Грицай 

відділ кістковогнійної хірургії  
 

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

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

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

5. Пошукові (ініціативні) наукові дослідження:  — 

 

**************************************************************************************************************************** 

27. ДУ «Інститут урології НАМН України» 

№ 

Державний 

реєстраційний 

номер 

Назва НДР 
Термін 

виконання 

Керівник, 

підрозділ 
Співвиконавці 

1. НДР, що виконуються по КПКВ 6561040 за бюджетом НАМН України: 
1.1. «Фундаментальні дослідження у сфері теоретичної та клінічної медицини»: 

1. 0119U001014 Вивчити особливості канцерогенезу світлоклітинного 

нирковоклітинного раку після аварії на ЧАЕС в 

Україні (гістологічні, імуногістохімічні та 

молекулярно-біологічні дослідження) 

2019-2021 А.М. Романенко 

лаб. патоморфології 

Levis Katz School of 

Medicine, 

Temple University 

Philadelphia 

(USA) 

 

1.2. «Прикладні наукові та науково-технічні розробки»: 

1. 0119U001011 Дослідження гострої та відтермінованої токсичності 

хіміотерапевтичного лікування з метою покращення 

якості життя у хворих на герміногенні пухлини яєчка  

2019-2021 В.С. Сакало 

відділ онкоурології 

— 

2. 0119U001015 Розробити алгоритм лікування міхурово-сечовідного 

рефлюксу у дітей, визначення прогностичних 

2019-2021 В.Ф. Петербургський 

Г.Г. Нікуліна  

— 
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чинників його рецидиву та раціональних методик 

лікування обструктивних ускладнень ендоскопічної 

корекції 

відділ дитячої урології, 

лаб. біохімії 

3. 0119U001016 Розробити тактику хірургічної корекції 

посттравматичних стриктур та облітерацій уретри 

2019-2021 О.В. Шуляк 

відділ реконструктивної та 

геріатричної урології 

— 

4. 0119U001013 Комплексне вивчення молекулярно-генетичних 

маркерів в ранній діагностиці раку передміхурової 

залози 

2019-2021 В.М. Григоренко, 

Н.О. Сайдакова 

відділ відновної урології та 

новітніх технологій, відділ 

епідеміології та організаційно-

методичної роботи 

Інститут молекулярної 

біології та генетики НАН 

України;  

ДУ «Національний науковий 

центр радіаційної медицини 

НАМН України» 

5. 0119U001017 Вивчити анатомічно-функціональні характеристики 

парауретральних залоз за наявності запальної хвороби 

органів малого тазу у жінок репродуктивного віку 

2019-2021 В.М. Григоренко, 

О.В. Ромащенко 

відділ відновної урології та 

новітніх технологій 

— 

6. 0119U001012 Оцінити ефективність різних методів лікування 

чоловіків з синдромом хронічного тазового болю 

2019-2021 Г.М. Драннік, 

І.І. Горпинченко  

відділ сексопатології і 

андрології,  

лаб. імунології 

— 

7. 0119U003654 Вивчити особливості інвалідізації внаслідок 

неонкологічних урологічних захворювань із 

обґрунтуванням заходів профілактики та зниження 

стійкої втрати працездатності серед дорослого 

населення України 

2020-2022 С.П. Пасєчніков, 

Н.О. Сайдакова 

відділи: запальних 

захворювань, епідеміології та 

організаційно- методичної 

роботи 

 

 

8. 0119U003655 Вивчити ефективність застосування контактної 

пневматичної літотрипсії при лікуванні хворих на 

уролітіаз 

2020-2022 С.О. Возіанов, 

В.В. Черненко 

відділи: ендоурології та 

літотрипсії, сечокам’яної 

хвороби 

 

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

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

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

5. Пошукові (ініціативні) наукові дослідження: — 
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**************************************************************************************************************************** 

28. ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України» 

№ 

Державний 

реєстраційний 

номер 

Назва НДР 
Термін 

виконання 

Керівник, 

підрозділ 
Співвиконавці 

1. НДР, що виконуються по КПКВ 6561040 за бюджетом НАМН України: 
1.1. «Фундаментальні дослідження у сфері теоретичної та клінічної медицини»: 

1. 0118U001558 Вивчення молекулярних механізмів дистанційного 

керування потенціалзалежними іонними каналами за 

допомогою плазмонних наночастинок і фотонної 

стимуляції з метою корекції скоротливих дисфункцій 

гладеньких м’язів 

2018-2020 А.І. Соловйов  

відділ фармакології клітинних 

сигнальних систем та 

експериментальної терапії  

— 

2. 0118U001559 Механізми антибіоплівкової активності похідних 

адамантану 

2018-2020 Н.О. Вринчану  

відділ фармакології  

(лаб. фармакології 

протимікробних засобів) 

— 

1.2. «Прикладні наукові та науково-технічні розробки»: 

1. 0118U001557 Експериментальне обґрунтування підходів до 

фармакологічної корекції порушень кровообігу в 

малому колі за умов цукрового діабету 

2018-2020 О.С. Хромов  

відділ фармакології клітинних 

сигнальних систем та 

експериментальної терапії 

— 

2. 0119U001516 Експериментальне обґрунтування гонадопротекторної 

ефективності комбінованого застосування метформіну 

з модуляторами ліпідного обміну за умов 

метаболічного синдрому, індукованого в ювенільному 

віці 

2019-2021 В.М. Коваленко 

відділ токсикології 

— 

3. 0119U001517 Пошук таргетних засобів з протипухлинною дією 

серед конденсованих 1,3- та 1,2,4-нітрогенвмісних 

гетероциклів  

2019-2021 Н.І. Шарикіна 

С.А. Демченко 

відділи: фармакології 

(лабораторія 

онкофармакології); медичної 

хімії; токсикології; Держ. 

лабораторія з контролю якості 

лікарських засобів 

 

— 

4.  Фармакодинамічна взаємодія імунодепресантів, 

нестероїдних протизапальних засобів і антагоністів 

2020-2022 Н.М. Серединська 

відділи:фармакології 

— 
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кальцію дигідропіридинового ряду за умов 

комбінованого застосування на моделях коморбідних 

станів, що супроводжуються запаленням 

(лабораторія фармакології 

ефекторних органів і систем), 

токсикології 

5.  Фармако-математичний аналіз результатів скринінгу 

аналгетичної та протизапальної дії похідних моно-, 

ди- та трициклічних нітрогеновмісних гетероциклів 

для спрямованого пошуку нових БАР 

2020-2022 А.М. Демченко, 

Н.М. Серединська 

відділи:медичної хімії, 

фармакології (лабораторія 

фармакології ефекторних 

органів і систем) 

— 

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

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

4. Наукові дослідження, що виконуються за рахунок інших джерел фінансування: (господарські договори) 

Господарський договір з ТОВ "Національний центр медичних технологій" 

1.  Біологічне оцінювання виробу медичного 

«Актівгель», гель гідрофільний 

01.10.2019 

31.05.2020 

Н.О. Вринчану 

відділ фармакології  

(лабораторія. фармакології 

протимікробних засобів) 

— 

5. Пошукові (ініціативні) наукові дослідження:  

1.  Доклінічна оцінка антифібротичного та 

протизапального ефекту препарату «Ліпофлавон» при 

фіброзі легенів 

01.04.2020 В.М. Коваленко 

відділ токсикології 

ДУ «Інститут медичної 

радіології ім. С.П. 

Григор’єва НАМН України” 
 

 

**************************************************************************************************************************** 

29. ДУ «Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України» 

№ 

Державний 

реєстраційний 

номер 

Назва НДР 
Термін 

виконання 

Керівник, 

підрозділ 
Співвиконавці 

1. НДР, що виконуються по КПКВ 6561040 за бюджетом НАМН України: 

1.1. «Фундаментальні дослідження у сфері теоретичної та клінічної медицини»: — 
 

 

1.2. «Прикладні наукові та науково-технічні розробки»: 

1. 0118U003100 Розробити променево-діагностичні критерії 

диференціальної діагностики вроджених та набутих 

захворювань печінки у дітей 

2018-2020 І.М. Дикан ДУ «Інститут педіатрії, 

акушерства і гінекології  

ім. акад. О.М. Лук’янової 

НАМН України» 
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2. 0118U003101 Вивчити неоднорідність діагностичних зображень в 

диференційній діагностиці злоякісних новоутворень 

2018-2020 І.М. Дикан Інститут теоретичної фізики 

ім. М.М. Боголюбова НАН 

України 

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

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

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

5. Пошукові (ініціативні) наукові дослідження:  — 

**************************************************************************************************************************** 

30. ДУ «Науково-практичний центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України» 

№ 

Державний 

реєстраційний 

номер 

Назва НДР 
Термін 

виконання 

Керівник, 

підрозділ 
Співвиконавці 

1. НДР, що виконуються по КПКВ 6561040 за бюджетом НАМН України: 

1.1. «Фундаментальні дослідження у сфері теоретичної та клінічної медицини»: 

1. 0120U100033 Дослідити механізми неоангіогенезу у хворих з 

артеріовенозними мальформаціями різної локалізації 

на підставі визначення рівня ендотеліального фактору 

роста судин до та після лікування 

2020-2022 Щеглов Д.В. 

відділ діагностичних, 

терапевтичних та 

хірургічних 

ендоваскулярних 

досліджень, лаб. клініко-

біохімічних досліджень 

— 

1.2. «Прикладні наукові та науково-технічні розробки»: 

1. 0118U000004 Розробити нові підходи до застосування 

екстрасакулярних методів лікування артеріальних 

аневризм головного мозку 

2018-2020 Д.В. Щеглов 

відділ діагностичних, 

терапевтичних та 

хірургічних 

ендоваскулярних 

досліджень, лаб. клініко-

біохімічних досліджень 

 

— 

2. 0118U000005 Вивчити особливості клінічного перебігу та розробити 

тактику ендоваскулярного лікування хворих з 

артеріовенозними мальформаціями в поєднанні з 

аневризмами судин головного мозку 

2018 -2020 Д.В. Щеглов 

відділ діагностичних, 

терапевтичних та 

хірургічних 

ендоваскулярних 

досліджень, лаб. клініко-

біохімічних досліджень 

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

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

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

5. Пошукові (ініціативні) наукові дослідження: — 

**************************************************************************************************************************** 

31. Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова НАМН України» 

№ 

Державний 

реєстраційний 

номер 

Назва НДР 
Термін 

виконання 

Керівник, 

підрозділ 
Співвиконавці 

1. НДР, що виконуються по КПКВ 6561040 за бюджетом НАМН України: 

1.1. «Фундаментальні дослідження у сфері теоретичної та клінічної медицини»: 

1. 0118U003031 Визначити механізми формування серцевого викиду 

при гіпертрофії та дилатації лівого шлуночка серця 

2018-2020 В.П. Захарова 

відділ патології з 

патологічною анатомією 

— 

2. 0119U000159 Дослідити зміни кінематики лівого шлуночка та 

адаптаційні реакції великого кола кровообігу при 

патології міокарду 

2019-2021 Є.А. Настенко 

відділ інформаційних 

технологій та 

математичного 

моделювання фізіологічних 

процесів 

— 

1.2. «Прикладні наукові та науково-технічні розробки»: 

1. 0118U001067 Розробити методи хірургічного лікування хворих 

ішемічною хворобою серця  із зниженою скоротливою 

здатністю лівого шлуночка 

2018-2020 А.В. Руденко  

відділ хірургічного 

лікування ішемічної 

хвороби серця 

— 

2. 0118U001089 Розробити та організувати систему надання екстреної та 

невідкладної кардіохірургічної допомоги пацієнтам з 

критичними вродженими вадами серця 

2018-2020 В.В. Лазоришинець 

відділ хірургічного 

лікування вроджених вад 

серця у новонароджених та 

дітей молодшого віку 

— 

3. 0118U003030 Розробити та вдосконалити хірургічне лікування 

поєднаних мітрально-аортальних вад серця 

2018-2020 В.В. Попов  

відділ хірургічного 

лікування набутих вад 

серця 

— 

4. 0119U000158 Розробити організаційні та практичні аспекти системи 

мультидисциплінарної допомоги вагітним та 

породіллям з вродженими вадами серця 

2019-2021 В.В. Лазоришинець 

відділ хірургічного 

лікування вроджених вад 

— 
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серця у новонароджених та 

дітей молодшого віку 

5. 0119U002513 Розробити та удосконалити методи діагностики і 

лікування інфекційного ендокардиту, ускладненого 

серцевою недостатністю 

2019-2021 О.А. Крикунов 

відділ хірургічного 

лікування інфекційного 

ендокардиту 

— 

6. 0119U002514 Розробити та вдосконалити методи профілактики та 

лікування ускладнень при 

рентгенендоваскулярних втручаннях у хворих ІХС 

2019-2021 Є.В. Аксьонов 

відділ рентгенхірургічних 

методів діагностики і 

лікування захворювань 

серця і судин 

— 

7. 0120U002019 Удосконалити систему первинної та вторинної 

профілактики раптової серцевої смерті у хворих з 

гіпертрофічною кардіоміопатією 

2020-2022 К.В. Руденко 

відділ хірургічного 

лікування серцевої 

недостатності та 

механічної підтримки 

серця і легень  

— 

8. 0120U002053 Вивчити ефективність різних методик катетерного 

лікування фібриляції передсердь 

2020-2022 О.С. Стичинський 

відділ електрофізіології та 

рентгенохірургічних 

методів лікування аритмій 

серця  

— 

9. 0120U000018 Розробити та вдосконалити хірургічне лікування 

поєднаних коронарних уражень у пацієнтів з 

аневризмами аорти 

2020-2022 І.М. Кравченко  

відділ хірургічного 

лікування патології аорти 

— 

10. 0120U000072 Розробити та удосконалити методи діагностики та 

хірургічного лікування ускладнених форм міксом серця 

2020-2022 Р.М. Вітовський 

відділ хірургічного 

лікування поліорганної 

патології та кардіохірургії  

— 

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

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

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

5. Пошукові (ініціативні) наукові дослідження: — 

**************************************************************************************************************************** 
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32. ДУ «Національний інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України» 

№ 

Державний 

реєстраційни

й номер 

Назва НДР 
Термін 

виконання 

Керівник, 

підрозділ 
Співвиконавці 

1. НДР, що виконуються по КПКВ 6561040 за бюджетом НАМН України: 

1.1. «Фундаментальні дослідження у сфері теоретичної та клінічної медицини»: 

1.  Визначити вплив генетичних та епігенетичних факторів 

на розвиток передчасного старіння при метаболічно-

асоційованих захворюваннях та розробити 

персоніфіковані підходи до їх профілактики 

2020-2022 О.В. Колеснікова 

відділ вивчення процесів 

старіння і профілактики 

метаболічно-асоційованих 

захворювань, 

лаб.біохімічних, 

імунобіохімічних та 

молекулярно-генетичних 

досліджень  

— 

2.  Вивчити епігенетичні чинники метаболічного запалення 

при поєднанні ішемічної хвороби серця з цукровим 

діабетом 2 типу 

2020-2022 С.А. Серік  

відділ ішемічної хвороби 

серця та метаболічних 

порушень, лаб. 

біохімічних, 

імунобіохімічних та 

молекулярно-генетичних 

досліджень 

— 

1.2. «Прикладні наукові та науково-технічні розробки»: 

1. 0118U003156 Удосконалити діагностику фенотипів хронічного 

обструктивного захворювання легень у хворих із 

супутньою ішемічною хворобою серця 

2018-2020 О.О. Крахмалова  

відділ кардіопульмонології, 

лаб. біохімічних, 

імунобіохімічних та 

молекулярно-генетичних 

досліджень 

— 

2. 0118U003157 Розробити методи індивідуалізації оцінки хворих на 

діабетичну нефропатію із урахуванням поліморфізму 

гена Клото для вибору оптимальних профілактичних та 

лікувальних заходів 

2018-2020 І.І. Топчій 

відділ профілактики та 

лікування хвороб нирок 

при коморбідних станах, 
лаб. біохімічних, 

імунобіохімічних та 

молекулярно-генетичних 

— 
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досліджень   
3. 0119U00107

1 

Розробити фармакогенетичні методи профілактики 

декомпенсації серцевої недостатності у хворих на 

ішемічну хворобу серця та дисфункцію щитоподібної 

залози 

2019-2021 Ю.С. Рудик 

відділ клінічної 

фармакології та 

фармакогенетики 

неінфекційних 

захворювань, 

лаб. біохімічних, 

імунобіохімічних та 

молекулярно-генетичних 

досліджень 

— 

4. 0119U001070 Удосконалити ранню діагностику метаболічних 

порушень і розробити персоналізовані програми 

первинної профілактики в неорганізованій популяції 

2019-2021 Г.С.  Ісаєва 

А.О. Несен  

відділи: комплексного 

зниження ризику 

хронічних неінфекційних 

захворювань, клінічної 

епідеміології 

неінфекційних 

захворювань; 

лаб. біохімічних, 

імунобіохімічних та 

молекулярно-генетичних 

досліджень  

— 

5.  Розробити шляхи індивідуалізованої корекції 

метаболічних порушень у хворих на неалкогольну 

жирову хворобу печінки на підставі вивчення кишкового 

мікробіому, регуляторних молекул та маркерів 

системного запалення 

2020-2022 Г.Д. Фадєєнко  

відділ вивчення 

захворювань органів 

травлення та їх комор- 

бідності з неінфекційними 

захворюваннями, 

лаб. біохімічних, 

імунобіохімічних та 

молекулярно-генетичних 

досліджень 

— 

6.  Розробити методи оптимізації лікування хворих на 

артеріальну гіпертензію з ожирінням на підставі 

визначення гуморальних і епігенетичних факторів та 

параметрів мікробіоти кишечника 

2020-2022 С.М. Коваль 

відділ артеріальної 

гіпертензії та профілактики 

ії ускладнень, 

— 
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лаб. біохімічних, 

імунобіохімічних та 

молекулярно-генетичних 

досліджень   

7.  Визначення ролі біохімічних та генетичних маркерів в 

прогнозуванні несприятливих подій у хворих з гострим 

інфарктом міокарда з елевацією сегмента ST. 

2020-2022 М.П. Копиця 

відділ профілактики та 

лікування невідкладних 

станів, 

лаб. біохімічних, 

імунобіохімічних та 

молекулярно-генетичних 

досліджень 

— 

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

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

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

5. Пошукові (ініціативні) наукові дослідження: - 

**************************************************************************************************************************** 

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

№ 

Державний 

реєстраційний 

номер 

Назва НДР 
Термін 

виконання 

Керівник, 

підрозділ 
Співвиконавці 

1. НДР, що виконуються по КПКВ 6561040 за бюджетом НАМН України: 
1.1. «Фундаментальні дослідження у сфері теоретичної та клінічної медицини»: — 

1.2. «Прикладні наукові та науково-технічні розробки»: 

1. 01185U003474 Розробити алгоритм лабораторної діагностики 

гіперчутливості до протитуберкульозних препаратів у 

хворих на туберкульоз легень 

2018-2020 О.М. Рекалова  

лаб. клінічної імунології 

— 

2. 0118U003475 Вивчити роль імунологічних механізмів дезадаптації у 

зниженні контрою бронхіальної астми 

2018-2020 Ю.І. Фещенко  

відд. пульмонології 

— 

3. 0118U003476 Розробити організаційні заходи щодо попередження 

неефективного лікування хворих на туберкульоз легень 

2018-2020 В.М. Мельник  

відділ організаційних та 

епідеміологічних проблем 

фтизіопульмонології;відділ ІКТ 

— 

4. 0118U007360 Розробити методи профілактики та принципи 

персоніфікованої терапії рецидивів саркоїдозу легень 

2019-2021 В.К. Гаврисюк 

клініко-функціональне 

відділення 

— 
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5. 0118U007361 Розробити технологію антимікобактеріальної терапії із 

використанням нових препаратів у хворих на 

хіміорезистентний туберкульоз легень 

2019-2021 Н.А. Литвиненко 

відділ хіміорезистентного 

туберкульозу, 

лаб. мікробіології 

Співробітництво з 23 

(міськими і 

обласними) 

держадміністраціями, 

а також з м. Києвом. 

Дніпропетровським 

клінічно-

профілактичним 

об’єднанням «ДОР», 

КУ «Запорізьким 

обласним 

протитуберкульозним 

клінічним 

диспансером», 

«Обласним клінічним 

протитуберкульозним 

диспансером м. 

Краматорськ» 

6. 0118U007362 Розробити алгоритм гістологічної діагностики патології 

легень у хворих на ВІЛ-інфекцію 

2019-2021 І.В. Ліскіна  

лаб.: патоморфології, клінічної 

імунології 

— 

7. 0118U007363 Розробити технологію лікування нейтрофільної 

бронхіальної астми та бронхіальної астми, поєднаної з 

хронічним обструктивним захворюванням легень, з 

урахуванням їх ендотипів 

2019-2021 Ю.І. Фещенко,  

Л.О.Яшина  

відд.: діагностики, терапії та 

клінічної фармакології 

захворювань легень, 

пульмонології,  

лаб. клінічної імунології 

Національна медична 

академія 

післядипломної освіти 

ім. П. Л. Шупика МОЗ 

України 

8. 0118U007364 Розробити технологію оцінки та поліпшення контролю 

бронхіальної астми у підлітків 

2019-2021 О.О. Речкіна 

відд. дитячої пульмонології та 

алергології,  

лаб. клінічної імунології 

— 

9. 0118U007365 Розробити технологію гено-фенотипічної діагностики 

легеневих уражень, які спричинені нетуберкульозними 

мікобактеріями 

2019-2021 Журило О.А. 

лаб. мікробіології і біохімії 

 

 

 

 

__ 
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10. 0118U007366 Розробити алгоритм застосування хірургічного лікування 

хворим на туберкульоз легень із використанням 

комп’ютерної денситометрії 

2019-2021 І.А. Калабуха  

відд. торакальної хірургії, відділ 

ІКТ 

Національний 

медичний університет 

ім. О.О. Богомольця 

11. 0118U007368 Розробити технологію хірургічного лікування хворих на 

туберкульоз легень і плеври із застосуванням 

відеоторакоскопічних втручань 

2019-2021 М.С. Опанасенко 

відд. торакальної хірургії та 

інвазивних методів діагностики,  

лаб. патоморфології, відділ ІКТ 

 

— 

12. 0118U007367 Розробка алгоритму діагностики туберкульозу та 

прогнозування ризику розвитку захворювання у дітей 

2019-2021 О.І. Білогорцева 

відділення дитячої фтизіатрії, 

лаб. клінічної імунології 

— 

13

А. 

0120U000008 Визначити розповсюдженість антибіотикорезистентних 

штамів основних бактеріальних збудників не госпітальних 

інфекцій нижніх дихальних шляхів та розробити 

оптимальні схеми диференційованої антимікробної 

хіміотерапії з урахуванням фармакоекономічних аспектів  

01.01.2020

-

31.03.2020 

О.Я. Дзюблик  

відділення технологій лікування 

НЗЛ 

ДЗ «Дніпропетровська 

медична академія МОЗ 

України», 

Національна медична 

академія 

післядипломної освіти 

ім. П. Л. Шупика МОЗ 

України. 

13Б

. 

 Оптимізувати діагностику та розробити методи 

неспецифічної профілактики негоспітальних пневмоній, 

що викликані корона вірусами або  поєднанням їх з 

бактеріальними збудниками 

01.04.2020

- 2022 

О.Я. Дзюблик  

відд. технологій лікування НЗЛ 

Кафедра вірусології 

Національної медичної 

академії 

післядипломної освіти 

ім. П. Л. Шупика МОЗ 

України. 

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

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

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

5. Пошукові (ініціативні) наукові дослідження:   

1.  Визначити термін суттєвих біохімічних і структурних змін 

в крові при розвитку експериментальної емфіземи легенів 

у тварин для подальших медичних досліджень  

01.2020 – 

12.2020 

В.І. Коржов 

лаб. мікробіології і біохімії 
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34. ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України» 

№ 

Державний 

реєстраційний 

номер 

Назва НДР 
Термін 

виконання 

Керівник, 

підрозділ 
Співвиконавці 

 

1. НДР, що виконуються по КПКВ 6561040 за бюджетом НАМН України: 

1.1. «Фундаментальні дослідження у сфері теоретичної та клінічної медицини»: — 

1.2. «Прикладні наукові та науково-технічні розробки»: 

1. 0117U007504 Розробити нові та удосконалити існуючі методи 

діагностики та лікування пухлин лівого анатомічного 

сегменту підшлункової залози 

2018-2020 М.В. Костилєв 

відділи: променевої та 

функціональної діагностики; 

хірургії підшлункової залози та 

реконструктивної хірургії 

жовчовивідних проток 

 

— 

2. 0117U007505 Удосконалити методи хірургічного лікування і 

післяопераційного знеболення хворих з захворюваннями 

стравоходу 

2018-2020 О.Ю. Усенко 

відділи: хірургії шлунково-

кишкового тракту; 

анестезіології та інтенсивної 

терапії 

— 

3. 0118U005386 Розробити резекційні та трансплантаційні способи 

хірургічного лікування гепатобластоми  

2019-2021 А.В. Скумс  

 

— 

4. 0118U005387 Вивчити роль неоінтимальної гіперплазії у виникненні 

рестенозів у хворих на облітеруючий атеросклероз та 

розробити способи їх профілактики   

2019-2021 П.І. Нікульніков  

відділ хірургії магістральних 

судин. 

— 

5. 0119U102456 Розробити та впровадити мультимодальну програму 

прискореного відновлення при панкреатодуоденектомії 

2020-2022 А.В. Скумс  Д «Інститут 

ендокринології та 

обміну речовин ім. 

В.П. Комісаренко 

НАМН України» 

6. 0119U102469 Розробити та обґрунтувати технології лікування хворих з 

вродженими та набутими вадами молочної залози з 

використанням реконструктивних та коригуючих втручань 

2020-2022 С.П. Галич  — 

7. 0119U102453 Розробити показання, вдосконалити технічні підходи та 

вивчити результати ендопротезування черевного відділу 

аорти у пацієнтів підвищеного ризику 

 

2020-2022 С.М. Фуркало  — 
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8. 0119U102470 Вивчити можливість використання мезенхімальних 

стовбурових клітин у пацієнтів після трансплантації нирки 

2020-2022 Р.О. Зограб’ян  — 

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

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

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

5. Пошукові (ініціативні) наукові дослідження: — 

**************************************************************************************************************************** 

35. ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. академіка М.Д. Стражеска НАМН України» 

№ 

Державний 

реєстраційний 

номер 

Назва НДР 
Термін 

виконання 

Керівник, 

підрозділ 
Співвиконавці 

1. НДР, що виконуються по КПКВ 6561040 за бюджетом НАМН України: 

1.1. «Фундаментальні дослідження у сфері теоретичної та клінічної медицини»: — 

1.2. «Прикладні наукові та науково-технічні розробки»: 

1. 0117U005576 Визначити клініко-функціональні та морфологічні критерії 

ефективності індивідуальних кардіореабілітаційних 

заходів у пацієнтів, які перенесли гострий інфаркт 

міокарда, при спостереженні протягом трьох років та 

розробити прогностичну модель прогресування 

атеросклеротичного процесу 

2018-2020 В.О. Шумаков,  

С.В. Федьків  

відділ інфаркту міокарда та 

відновлювального лікування 

— 

2. 0118U000113 Вивчити вплив стратифікації пацієнтів з гострими 

синдромами без елевації сегменту NSTEMI - пацієнтів за 

ризиками впливу на результати перкутанних коронарних 

втручань 

2018-2020 Ю.М. Соколов  

відділ інтервенційної кардіології 

та реперфузійної терапії 

— 

3. 0118U003026 Провести аналіз біомаркерів міокардиту та встановити 

предиктори його трансформації в дилатаційну 

кардіоміопатію 

2018-2020 В.М. Коваленко  

відділ некоронарних хвороб 

серця та  ревматології 

— 

4. 0118U003029 Вивчення побічної кардіотоксичної дії протипухлинних 

препаратів при проведенні хіміотерапії у онкологічних 

хворих 

2018-2020 С.М. Кожухов  

відділ клінічної фармакології та 

фармакотерапії 

— 

5. 0119U002041 Вивчити прогресування коронарного кальцинозу при 

високому і низькому рівні клітинних і гуморальних 

запальних імунних реакцій у хворих зі стабільною ІХС і 

кальцинуючою хворобою клапанів серця 

2019-2021 М.І. Лутай,  

Т.І. Гавриленко,   

С.В. Федьків  

відділи: атеросклерозу та 

ішемічної хвороби серця, 

імунології та біохімії 

 

— 
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6. 0119U002505 Дослідити предиктори несприятливого прогнозу та 

ефективності специфічної терапії у пацієнтів із легеневою 

артеріальною та хронічною тромбоемболічною легеневою 

гіпертензією 

2019-2021 Ю.М. Сіренко 

відділ симптоматичних 

гіпертензій 

— 

7. 0118U006699 Вивчити клініко-патогенетичні особливості та предиктори 

клінічного прогнозу ХСН, поєднаної з цукровим діабетом 

2 типу  

2019-2021 Л.Г. Воронков 

Л.К. Соколова 

відділи: серцевої недостатності, 

діабетології   

ДУ «Інститут 

ендокринології та 

обміну речовин 

ім. В.П. Комісаренка 

НАМН України 

8. 0119U001079 Прогностичні маркери перебігу резистентної артеріальної 

гіпертензії, розроблені на підставі даних тривалого 

спостереження  

2019-2021 Л.А. Міщенко,  

Т.В. Талаєва  

відділи: гіпертонічної хвороби, 

клінічної фізіології та генетики 

— 

9. 0118U002385 Дослідження впливу стресостійкості на розвиток і перебіг 

серцево-судинної та судинно-мозкової патології в умовах 

збройного конфлікту  

2019-2021 В.М. Корнацький 

відділ медико-соціальних 

проблем кардіології 

Медичні служби  

МО і МВС України 

10. 0119U100121 Оцінити серцево-судинний ризик атеросклеротичних 

уражень судин у хворих на запальні хвороби суглобів  

2019-2021 В.М. Коваленко,  

Т.В. Талаєва, 

Т.І. Гавриленко  

відділи: некоронарних 

хвороб серця та ревматології, 

клінічної фізіології та генетики, 

імунології  та біохімії 

— 

11. 0119U100024 Оцінити клініко-прогностичне значення порушень 

ліпідного обміну і гуморально-клітинного імунітету у 

ранні терміни гострого коронарного синдрому та 

розробити методи їх корекції. 

2019-2021 О.М. Пархоменко,  

Т.І. Гавриленко  

відділи: реанімації та інтенсивної 

терапії,   імунології та біохімії  

— 

12. 0120U101124 Порівняти предиктори відновлення та збереження 

синусового ритму у пацієнтів з фібриляцією та 

тріпотінням передсердь на тлі артеріальної гіпертензії та 

ішемічної хвороби серця 

2020-2022 О.С. Сичов, 

Т.В. Талаєва 

відділи: аритмій серця, клінічної 

фізіології та генетики 

— 

13. 0119U103864 Розробка медичних технологій діагностики, профілактики 

та лікування резистентних первинних та вторинних 

дисліпідемій 

2020-2022 О.І.Мітченко, 

Т.В. Талаєва 

відділи: дисліпідемії, клінічної  

фізіології та генетики 

— 

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

3. Наукові дослідження, що виконуються в рамках міжнародних наукових програм: — 
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4. Наукові дослідження, що виконуються за рахунок інших джерел фінансування 

5. Пошукові (ініціативні) наукові дослідження: — 

**************************************************************************************************************************** 

36. ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України» 

№ 

Державний 

реєстраційний 

номер 

Назва НДР 
Термін 

виконання 

Керівник, 

підрозділ 
Співвиконавці 

1. НДР, що виконуються по КПКВ 6561040 за бюджетом НАМН України: 

1.1. «Фундаментальні дослідження у сфері теоретичної та клінічної медицини»: 

1. 0118U003768 Вивчити залежність процесів проліферації та 

диференціювання клітин-попередників кісткового мозку 

від функціонального стану остеону в дітей з гострими 

лейкеміями, колагенопатіями і остеопорозом у 

віддаленому періоді після аварії на ЧАЕС 

2018-2020 К.М. Бруслова; 

ІКР, відд. радіаційної гематології 

дитячого віку  

Інститут біохімії 

ім. О.В. Палладіна 

НАН України 

2. 0118U003769 Дослідити роль алельного поліморфізму генів глутатіон-

S-трансферази класів Р1 (GSTР1), Т1 (GSTT1) і М1 

(GSTМ1) та інших факторів у розвитку 

бронхобструктивних порушень у дітей – мешканців 

радіоактивно забруднених територій 

2018-2020 Є.І. Степанова 

ІКР, відділ радіаційної педіатрії, 

вродженої та спадкової патології  

— 

3. 0118U003770 Дослідження ефекту свідка, індукованого опроміненими 

in vitro лейкемічними клітинами хворих на хронічну 

лімфоцитарну лейкемію, та можливості його модифікації 

астаксантином 

2018-2020 М.А. Пілінська 

ІЕР, лаб. цитогенетики відділу 

медичної генетики 

— 

4. 0118U003771 Дослідження нейроендокринних ефектів пренатального 

опромінення інкорпорованим 131І  

2018-2020 В.В. Талько,  

К.М. Логановський, 

О.В. Камінський 

ІЕР, лаб. клітинної радіобіології 

відділу радіобіології;  

ІКР, відділи: радіаційної 

психоневрології, радіаційної 

ендокринології 

Інститут ядерних 

досліджень НАН 

України; 

Інститут фізіології 

імені 

О.О. Богомольця 

НАН України 

5. 0119U100697 Вивчення ролі транскрипційних та трансляційних змін 

молекулярного каскаду ATM/CHEK2/P53/PUMA у 

формуванні віддалених канцерогенних ефектів 

опромінення в імунній системі учасників ліквідації 

наслідків аварії на ЧАЕС 

2019-2021 Д.А. Базика 

ІКР, лаб. імуноцитології відділу 

клінічної імунології 

— 
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6. 0119U100873 

Роль поліморфізму генів цитокінів (TNF-ά, TGF-β1, IL-

6, IL-10, IFN-γ) та генів головного комплексу 

гістосумісності (HLA-A, HLA-B, HLA-C,HLA-DRB1, HLA-

DQA1, HLA-DQB1) в перебігу плазмоклітинної мієломи у 

віддалений період після аварії на Чорнобильській АЕС 

2019-2021 Ж.М. Мінченко,  

Т.Ф. Любарець 

ІКР, відділ гематології та 

трансплантології 

Київський центр 

трансплантації 

кісткового мозку;  

Національний 

медичний 

університет 

ім. О.О. Богомольця 

7. 0119U100872 Значення молекулярно-генетичних порушень в 

прогнозуванні відповіді на другу лінію терапії 

інгібіторами тирозинкіназ у хворих на хронічну 

мієлоїдну лейкемію, резистентних до іматинібу, які 

зазнали дії іонізуючого опромінення внаслідок аварії на 

ЧАЕС 

2019-2021 І.С. Дягіль, 

Ж.М. Мінченко 

ІКР, відділ гематології та 

трансплантології 

Київський центр 

трансплантації 

кісткового мозку 

8. 0119U100640 Вивчення патогенетичних особливостей розвитку та 

прогресування ішемічної хвороби серця в учасників 

ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС за 35-

річний період після опромінення 

2019-2021 Д.О. Білий, 

Д.А. Базика 

ІКР, відд.кардіології відділу 

терапії радіаційних наслідків; 

лаб. імуноцитології відділу 

клінічної імунології 

— 

9. 0119U100563 Визначення нейрофізіологічного базису 

цереброофтальмологічних ефектів малих доз 

опромінення 

2019-2021 К.М. Логановський 

П.А. Федірко 

ІКР, відділ радіаційної 

психоневрології;  

ІРГЕ, лаб. медико-інформаційних 

технологій  

 

 

— 

10. 0119U101473 Вивчення гормонально-метаболічних механізмів 

порушень стану прищитоподібних залоз у постраждалих 

осіб, опромінених внаслідок аварії на ЧАЕС 

2019-2021 О.В. Камінський 

ІКР, відділ радіаційної 

ендокринології 

— 

11.  Дослідити значення альтернативного сплайсингу гена 

SorL1 у порушенні експресії ліпопротеїнліпази у хворих 

на хронічну лімфоцитарну лейкемію, які постраждали 

внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС 

2020-2022 А.А. Чумак, 

І.С. Дягіль 

ІКР, лаб. молекулярної біології 

відділу клінічної імунології, відд. 

радіаційної онкогематології та 

трансплантації стовбурових 

клітин 

— 
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12.  Визначення ролі радіаційного та психогенних чинників, 

поліморфізму промотора гена моноаміноксидази-А 

(МАОА-uVNTR) у формуванні симптомокомплексу 

агресивності у дітей – мешканців радіоактивно 

забруднених територій і дітей – переселенців з зони 

збройного конфлікту 

2020-2022 Є.І Степанова, 

А.А. Чумак 

ІКР, відділ радіаційної педіатрії, 

вродженої та спадкової патології, 

лаб. молекулярної біології 

відділу клінічної імунології  

— 

13.  Вивчення молекулярно-генетичних особливостей 

патогенезу Рh-негативних мієлопроліферативних 

неоплазій в осіб, які зазнали дії іонізуючої радіації 

внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС 

2020-2022 С.В. Клименко 

ІЕР, відділ медичної генетики, 

лаб. мутагенезу та 

антимутагенезу  

— 

14.  Дослідження можливості модифікації астаксантином 

радіаційно-індукованих in vitro пошкоджень генома в 

лімфоцитах периферичної крові осіб з мутаціями гена 

BRCA1 

2020-2022 С.В. Клименко, 

Д.А. Курінний 

ІЕР, відділ медичної генетики, 

лаб. цитогенетики 

— 

1.2. «Прикладні наукові та науково-технічні розробки»: 

1. 0118U003766 Наукове обґрунтування методичних підходів та 

принципів медичної експертизи зв’язку захворювань, що 

призвели до інвалідності та смерті, з впливом наслідків 

аварії на Чорнобильській АЕС у віддаленому 

післяаварійному періоді 

2018-2020 В.О Сушко, 

П.А.Федірко 

ІКР, відділ медичної експертизи 

та лікування наслідків впливу 

радіаційного опромінення 

 

— 

2. 0118U003767 Дослідження змін у медико-демографічній ситуації на 

територіях України, які зазнали радіоактивного 

забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи 

(1986–2016 роки) 

2018-2020 Н.В. Гунько 

ІРГЕ, лаб. медичної демографії 

відділу епідеміології 

— 

3. 0119U100631 Дослідження внеску системного запалення, 

оксидативних процесів та найбільш поширених 

персистуючих інфекцій у розвиток коморбідних станів 

осіб, які зазнали впливу факторів Чорнобильської аварії 

2019-2021 А.А. Чумак 

Л.М. Овсяннікова Л.М. 

ІКР, лаб. молекулярної біології 

відділу клінічної імунології, відд. 

гастроентерології відділу терапії 

радіаційних наслідків 

 

— 

4. 0119U101038 Вивчення проліфeративної активності пухлин та 

структурних і функціональних змін в щитоподібній 

залозі у хворих на злоякісні новоутворення молочної 

залози, які постраждали від аварії на ЧАEС 

2019-2021 О.О. Литвиненко 

ІКР, відділ радіоіндукованих 

онкологічних захворювань 

— 

5. 0119U100691 Науково обґрунтувати заходи щодо оптимізації 

діагностики та прогнозування розвитку інвалідизуючих 

2019-2021 Л.І. Швайко 

ІКР, відд. пульмонології відділу 

— 
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захворювань бронхолегеневої системи у віддаленому 

післяаварійному періоді  

терапії радіаційних наслідків 

6. 0119U100565 Розробити норми фізіологічних потреб в основних 

харчових речовинах та енергії для осіб працездатного 

віку, які мешкають на радіоактивно забруднених 

внаслідок аварії на ЧАЕС територіях 

2019-2021 І.Т. Матасар 

ІЕР, лаб. гігієни харчування та 

безпеки їжі відділу радіобіології 

— 

7. 0119U100575 Встановити закономірності впливу іонізуючого 

опромінення в діапазоні малих доз на стан здоров’я осіб, 

які на момент аварії на ЧАЕС перебували у дитячому та 

підлітковому віці, на підставі епідеміологічних 

досліджень за період 1988–2016 рр. 

2019-2021 В.О. Бузунов 

IРГЕ, лаб. епідеміології 

непухлинних захворювань 

відділу епідеміології 

— 

8. 0119U100647 Соціальні детермінанти здоров’я та ризики проживання 

населення в зонах спостереження атомних 

електростанцій 

2019-2021 В.А. Прилипко 

ІРГЕ, лаб. медико-соціальних 

досліджень відділу епідеміології 

— 

9. 0119U100720 Дослідження формування доз та встановлення 

закономірностей опромінення голови й шиї в пацієнтів і 

медичного персоналу при використанні конусно-

променевої комп’ютерної томографії 

2019-2021 В.В. Чумак В.В. 

IРГЕ, лаб. дозиметрії 

зовнішнього опромінення відділу 

дозиметрії і радіаційної гігієни 

— 

10. 0119U100517 Науковий супровід Державного реєстру України осіб, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи: 

реконструкція доз опромінення мешканців 

Вишгородського, Лугинського, Поліського та 

Семенівського районів 

2019-2021 С.В. Масюк 

IРГЕ, лаб. : радіологічного 

захисту,  радіаційної гігієни і 

моніторингу відділу дозиметрії 

та радіаційної гігієни 

— 

11. 0119U100858 Відновлення і верифікація результатів масових ЛВЛ-

вимірювань 1986 р. та розробка системи реконструкції 

доз опромінення за даними ЛВЛ-моніторингу в Україні 

2019-2021 В.В. Василенко 

С.В. Масюк 

IРГЕ, лаб.: лічильників 

випромінювання людини,  

радіологічного захисту відділу 

дозиметрії та радіаційної гігієни 

— 

12. 0119U100489 Розробка індивідуально-орієнтованої системи кількісної 

характеризації опромінення людини при надходженні 

радіонуклідів в надзвичайних ситуаціях опромінення 

2019-2021 В.Б. Берковский 

IРГЕ, лаб. дозиметрії 

внутрішнього опромінення 

відділу дозиметрії і радіаційної 

гігієни 

— 

13. 0119U100696 Дослідити основні чинники формування доз опромінення 

населення радіоактивно забруднених територій України 

у 2019–2021 рр. на основі комплексного радіаційно-

гігієнічного моніторингу 

2019-2021 В.В. Василенко 

IРГЕ, лаб.: лічильників 

випромінювання людини,  

радіаційної гігієни та 

— 
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моніторингу відділу дозиметрії і 

радіаційної гігієни 

14. 0119U100525 Епідеміологічне дослідження формування ризиків 

злоякісних новоутворень у групах постраждалих 

внаслідок аварії на ЧАЕС (1990–2019 рр.) 

2019-2021 А.Є. Присяжнюк 

IРГЕ, лаб. епідеміології раку 

відділу епідеміології 

— 

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

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

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

5. Пошукові (ініціативні) наукові дослідження: — 
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