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ЗВЕДЕНИЙ ПЛАН ВИКОНАННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ  

Державної установи «Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова  

Національної академії медичних наук України» НА 2021 РІК 

№ 

з/п 

№ державної 

реєстрації 
Назва наукової роботи 

Термін 

виконання 

Керівник роботи та 

структурний підрозділ 

Співвиконавці за межами 

наукової установи 

1 2 3 4 5 6 

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

1.1. «Фундаментальні дослідження у сфері теоретичної та клінічної медицини» 
1 НАМН 147/2019 

0119U100687 

 

Вивчення умов і основних 

закономірностей нековалентної 

інактивації продуцентів вакцинних 

антигенів і токсинів новими 

похідними флавінів, фенотіазинів 

та хінонів 

01.2019 – 

12.2021 

Д.фарм.н., проф. 

Мартинов А.В. 

Лабораторія та клінічний 

відділ молекулярної 

імунофармакології 

 

2 НАМН 148/2019 

0119U100688 

 

 

Дослідження ефектів впливу 

резонансу електромагнітного 

випромінювання на біологічну 

активність уреази та її комплексів з 

інгібіторами  

01.2019 – 

12.2021 

Д.фарм.н., проф. 

Мартинов А.В. 

Лабораторія та клінічний 

відділ молекулярної 

імунофармакології 

Інститут радіофізики і 

електроніки ім. О. Я. 

Усикова НАН України 

3 НАМН 151/2020 

0120U100668 

 

Дослідження ролі вірус-

опосередкованої активації 

мононуклеарних фагоцитів при 

розсіяному склерозі 

01.2020– 

12.2022 

Д.мед.н., проф. Коляда Т.І. 

Лабораторія клінічної 

імунології та алергології 

ДУ «Інститут неврології, 

психіатрії та наркології 

НАМН України 

4 НАМН 159/2021 

 

 

Вивчити імунні та генетичні 

кореляти антиінфекційного 

захисту людини 

 

01.2021  – 

12.2023 

Д.мед.н.,  

Волянський А. Ю. 

Лабораторія 

імунореабілітології 

 

ТОВ «Центр мікробіології 

та імунології» 

 



№ 

з/п 

№ державної 

реєстрації 
Назва наукової роботи 

Термін 

виконання 

Керівник роботи та 

структурний підрозділ 

Співвиконавці за межами 

наукової установи 

5 НАМН 160/2021 

 

Дослідження механізмів 

формування резистентності до 

бета-лактамних антибіотиків у 

мікроорганізмів різних 

таксономічних груп 

01.2021  – 

12.2023 

К.мед.н., ст.н.с. Скляр Н. І., 

к.мед.н., ст.н.с.  

Перетятко О. Г. 

Лабораторія загальної 

мікробіології з  

Музеєм мікроорганізмів 

Державна установа 

«Інститут дерматології та 

венерології Національної 

академії медичних наук 

України» 

 

1.2. «Прикладні наукові дослідження» 
 

6 НАМН 145/2019 

0119U100519 

 

 

Дослідження нових синтезованих 

карбонільних сполук та їх 

композицій для розробки 

протимікробних засобів  

01.2019 – 

12.2021 

К.біол.н., ст.н.с. 

Осолодченко Т.П. 

Лабораторія біохімії та 

біотехнології 

Національний 

фармацевтичний 

університет МОЗ України 

7 НАМН 146/2019 

0119U100686 

 

 

Мікробіологічна характеристика 

нових структурно-метаболітних 

комплексів лакто-та біфідо-

пробіотиків 

01.2019 – 

12.2021 

Д.мед.н., проф. 

Бабич Є.М. 

Лабораторія 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 

 

8 НАМН 150/2020 

0120U100731 

Особливості поширення корової 

інфекції в сучасних умовах у 

Північно-Східному регіоні України 

01.2020– 

12.2022 

К.мед.н., ст.н.с.  

Калініченко С.В. 

Лабораторія вірусних інфекцій 

ДУ «Харківський ОЛЦ 

МОЗ України» 

 

КНП ХОР «ОКІЛ» 

 

Медична лабораторія 

«Аналітика» 



№ 

з/п 

№ державної 

реєстрації 
Назва наукової роботи 

Термін 

виконання 

Керівник роботи та 

структурний підрозділ 

Співвиконавці за межами 

наукової установи 

 

Харківський національний 

медичний університет 

МОЗ України 

9 НАМН 152/2020 

0120U100722 

 

Дослідження поліфенольних 

сполук нового синтезу з 

протимікробними властивостями 

для подальшого застосування в 

розробці нових лікарських засобів 

01.2020– 

12.2022 

К.біол.н., ст.н.с. 

Осолодченко Т.П 

Лабораторія біохімії та 

біотехнології 

Національний 

фармацевтичний 

університет МОЗ України 

10 НАМН 153/2020 

0120U100721 

 

Створення протимікробного 

лікарського засобу для лікування 

вагінітів 

01.2020– 

12.2022 

К.мед.н., ст.н.с. Казмірчук В.В. 

Лабораторія протимікробних 

засобів 

Інститут сільського 

господарства Полісся 

НААН України 

Харківська медична 

академія післядипломної 

освіти МОЗ України 

11 НАМН 154/2020 

0120U100720 

 

Розробка протимікробного засобу 

на основі хмелепродуктів для 

місцевого лікування інфікованих 

ран та опіків 

01.2020– 

12.2022 

Д.мед.н., проф. Мінухін В.В. 

Лабораторія протимікробних 

засобів 

Інститут сільського 

господарства Полісся 

НААН України 

 

Харківська медична 

академія післядипломної 

освіти МОЗ України 

 

12 НАМН 155/2020 

0120U100719 

 

Удосконалення виготовлення 

аутовакцин на основі P. aeruginosa 

з використанням методу 

фотоінактивації збудника 

01.2020– 

12.2022 

К.мед.н., ст.н.с. Деркач С.А., 

д.фарм.н., проф.  

Мартинов А.В. 

Лабораторія анаеробних 

інфекцій 

Харківський національний 

медичний університет 

МОЗ України 

 
ДУ «Інститут медичної 

радіології ім. С.П. Григор’єва 

НАМН України» 



№ 

з/п 

№ державної 

реєстрації 
Назва наукової роботи 

Термін 

виконання 

Керівник роботи та 

структурний підрозділ 

Співвиконавці за межами 

наукової установи 

13 НАМН 156/2020 

0120U100718 

 

Дослідження фотодинамічного 

впливу на анаеробні збудники 

гнійно-запальних процесів у 

тканинах пародонту 

01.2020– 

12.2022 

К.мед.н., ст.н.с. Воронкіна І.А., 

к.б.н., ст.н.с. Дяченко В.Ф.,  

Лабораторія анаеробних 

інфекцій 

Харківська медична 

академія післядипломної 

освіти МОЗ України 

 

ПП «Полімед» 

14 НАМН 157/2020 

0120U100716 

Удосконалення лабораторної 

діагностики діареї мандрівників, 

обумовленої протозойними 

паразитами 

01.2020– 

12.2022 

Д.мед.н.,с.н.с.  

Похил С.І.; 

д.мед.н., проф.  

М’ясоєдов В.В. 

Лабораторія нових та 

маловивчених інфекційних 

захворювань 

ТОВ «Альфа лабсервіс» 

 

ДУ «Інститут дерматології 

та венерології НАМН 

України» 

 

15 НАМН 161/2021 

 

 

Дослідження клініко-

імунологічних особливостей 

туберкульозного процесу на тлі 

герпесвірусної інфекції у дітей з 

розробленням персоналізованого 

підходу до лікування 

 

01.2021  – 

12.2023 

Д.мед.н.,  

Волянський А. Ю. 

Лабораторія 

імунореабілітології 

 

Обласна дитяча клінічна 

інфекційна лікарня  

 

Харківська медична 

академія післядипломної 

освіти МОЗ України 

 

16 НАМН 162/2021 

 

Розроблення способів підвищення 

ефективності профілактики 

коморбідних респіраторних 

інфекцій та їх ускладнень у 

пацієнтів з аутоімунними 

ревматичними захворюваннями 

01.2021  – 

12.2023 

К.мед.н. 

Грішина О. І. 

Лабораторія та клінічний 

відділ молекулярної 

імунофармакології 

КЗОЗ «Харківська міська 

багатопрофільна лікарня 

«18» 

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

програм 

Тематика відсутня 

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

Тематика відсутня 



№ 

з/п 

№ державної 

реєстрації 
Назва наукової роботи 

Термін 

виконання 

Керівник роботи та 

структурний підрозділ 

Співвиконавці за межами 

наукової установи 

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

Тематика відсутня 

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

      

5. Пошукові (ініціативні) наукові дослідження 

      

 

Відповідальний за складання плану: 

учений секретар             І.А. Воронкіна (057) 731-31-51 


