
План науково-дослідних робіт  Харківського національного медичного університету  

на 2023 рік, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету 
 

№ 

з/п 
Шифр теми 

№ 

держреєстрації 
Назва НДР 

Строки 

викона

ння 

Підрозділ, що 

виконує НДР 

Керівник 

НДР 

Очікувані результати та їх можливий вплив на 

показники здоров’я населення, очікуваний 

економічний ефект від впровадження тощо 

1 КПКВК 

2301020 

(прикладна) 

0121U110914 Обґрунтування критеріїв 

препатологічних станів 

професійного вигорання у 

працівників сфери охорони 

здоров’я 

2021-

2023 

кафедра гігієни 

та екології №2  

проф. І.В. 

Завгородній 

обґрунтування психофізіологічних характеристик  як 

прогностичних критеріїв об’єктивізації  формування 

професійного вигорання із урахуванням 

індивідуально-типологічних особливостей 

особистості та ступеню розумово-напруженої праці 

у працівників сфери охорони здоров’я 

2 КПКВК 

2301020 

(прикладна) 

0121U110920 Дослідження ефективності, 

механізмів дії та безпеки 

використання наночастинок 

ортованадатів рідкісноземельних 

елементів для оптимізації 

променевої терапії за умов 

онкопатології 

 

2021-

2023 

НДІ 

експериментал

ьної та 

клінічної 

медицини 

ХНМУ, 

кафедра 

біологічної 

хімії  

проф. О.А. 

Наконечна 

підвищення ефективності та безпеки променевої 

терапії онкопатології шляхом використання 

наночастинок ортованадату гадоліній-ітрію 

GdYVO4:Eu
3+

 

 

3 КПКВК 

2301020 

(прикладна) 

0121U110931 Розробка системи ранньої 

діагностики та оптимізація 

лікування хворих на гострі 

респіраторні захворювання з 

пневмонією 

2021-

2023 

кафедра 

інфекційних 

хвороб 

проф. К.В. 

Юрко 

підвищення ефективності діагностики та лікування 

гострих респіраторних захворювань (ГРЗ) з ураженням 

легень шляхом визначення особливостей клінічного 

перебігу хвороби, патогенезу ураження легень, стану 

імунної відповіді, порушень гемостазу, а також 

оптимізація терапії на підставі дослідження клініко-

біохімічних, імунних та інструментальних показників 

4 КПКВК 

2301020 

(прикладна) 

0122U000153 Розробити методи лікування 

порушень репродуктивної та 

статевої функції чоловіків, що 

перехворіли на COVID-19 

 

2022-

2024 

кафедра 

урології, 

нефрологїі та 

андрологїі ім. 

А.Г. Подрєза 

член-кор. 

НАМН 

України, проф. 

В.М. Лісовий 

визначення впливу SARS-CoV-2 на чоловічу 

репродуктивну систему і та розробка методів  

лікування ускладнень та відновлення 

репродуктивної та статевої функції 



5 КПКВК 

2301020 

(прикладна) 

0122U000121 Дослідити стан психічного 

здоров’я осіб, які перенесли 

COVІD-19 (феноменологія 

психічних розладів, терапія, 

реабілітація) 

 

2022-

2024 

кафедра 

психіатрії, 

наркології, 

мед. психології 

та соц. роботи  

проф. Г.М. 

Кожина 

розробка комплексної системи терапії психічних 

розладів та алгоритмів формування персоніфікованих 

програм реабілітації осіб, які перенесли COVІD-19 

6 КПКВК 

2301020 

(прикладна) 

0122U000120 Розробити методи прогнозування 

наслідків церебральних інсультів 

після перенесеної інфекції SARS-

Cov2 на основі вивчення 

показників крові і ліквору 

2022-

2024 

кафедра 

нейрохірургії 

проф. В.О. 

П’ятикоп 

оптимізація надання медичної допомоги хворим з 

геморагічним інсультом, які перенесли  інфекцію 

SARS-Cov2, через визначення біохімічних 

процесів, що супроводжують субарахноїдальні 

крововиливи, визначення ролі активації Toll like 

receptors 4 у процесах ініціації механізмів 

нейрозапалення та у подальшому розвитку 

відтермінованої церебральної ішемії та 

церебрального ангіоспазму після інсульту, 

визначення прогностичних факторів ускладнень 

геморагічного інсульту на основі біохімічних 

показників крові та спиномозкової рідини 

 

7 КПКВК 

2301020 

(прикладна) 

0122U000119 Розробка стратегії діагностики, 

лікування та прогнозування 

перебігу хронічної серцевої 

недостатності ішемічного ґенезу 

на тлі метаболічних порушень 

2022-

2024 

кафедра 

внутрішньої 

медицини №2 і 

клінічної  

імунології та 

алергології ім. 

акад. Л.Т. 

Малої 

проф. П.Г. 

Кравчун 

підвищення ефективності діагностики та лікування 

хронічної серцевої недостатності у хворих з 

ішемічною хворобою серця на тлі супутніх 

ожиріння та цукрового діабету 2 типу на підставі 

визначення гуморальних показників: галектину-3, 

несфатину-1, білку Gas6, катестатину, NTproBNP, 

параметрів морфофункціонального стану міокарда, 

оцінки їх прогностичної цінності щодо перебігу 

хронічної серцевої недостатності ішемічного 

ґенезу за наявності метаболічних порушень 

8 КПКВК 

2301020 

(прикладна) 

0123U100178 Визначення бактеріостатичної, 

бактерицидної активності 

нанорозмірних матеріалів 

рідкоземельних металів та їх 

впливу на структурні елементи 

геному Мікобактерій 

туберкульозу 

2023-

2025 

кафедра 

фтизіатрії та 

пульмонології 

проф. Д.О. 

Бутов 

визначення ефективності нанорозмірних матеріалів 

рідкоземельних металів (НМРМ) на мікобактерії 

туберкульозу (МБТ) in vitro;  підвищення ефективності 

діагностики і лікування у хворих на ТБ легень за 

результатами повногеномного секвенування МБТ 



9 КПКВК 

2301020 

(прикладна) 

0123U100179 Дослідити токсичність й 

терапевтичну активність 

харчових добавок карагенанів 

(Е407/Е407а) та їх 

олігосахаридних фрагментів в 

якості модуляторів 

програмованої клітинної 

загибелі 

2023-

2025 

НДІ 

експериментал

ьної та 

клінічної 

медицини 

ХНМУ 

к.мед.н. В.Ю. 

Прокопюк 

дослідження безпеки та ефективності 

використання харчових добавок карагенанів 

(Е407/Е407а) та їх олігосахаридних фрагментів в 

якості терапевтичних агентів, які здатні 

модулювати програмовану клітинну загибель (ПКЗ), 

а саме ериптоз, некроптоз, ферроптоз та 

аутофагічний тип ПКЗ 

10 КПКВК 

2301020 

(прикладна) 

0123U100184 Аналіз впливу війни та її наслідків 

на епідемічний процес поширених 

інфекцій на засадах 

інформаційних технологій 

2023-

2025 

кафедра 

епідеміології 

проф. Т.О. 

Чумаченко 

створення інноваційного інструменту, заснованого 

на інформаційних технологіях, оцінки епідемічної 

ситуації та прийняття управлінських рішень щодо 

забезпечення епідемічного благополуччя 

населення в умовах невизначеності в обставинах 

війни та її наслідків в Україні 

Колишні кафедри (підрозділи) ХМАПО 

11 КПКВК 

2301020 

(прикладна) 

0121U107484 Наукове обґрунтування 

епідеміологічного нагляду за 

COVID-19 та шляхи його 

удосконалення у 

адміністративно-

промисловому регіоні 

2021-

2023 

 проф. О.М. 

Корж 

оптимізувати організаційні та методичні принципи 

епідеміологічного нагляду за COVID-19 шляхом 

вивчення перебігу епідемічного та інфекційного 

процесів цієї інфекції в адміністративно-

індустріальному регіоні (модель м. Харків) 

12 КПКВК 

2301020 

(прикладна) 

0123U100381 Оптимізація лікування бойової 

травми в умовах гнійних 

ускладнень та подальшої 

реабілітації за рахунок 

покращення репарації 

сполучної тканини 

2023-

2025 

 проф. С.Б. 

Павлов 

оптимізація лікування бойової травми різної 

локалізації в умовах гнійних ускладнень за 

рахунок профілактики інфекції і покращення 

репарації сполучної та кісткової тканини в 

результаті комплексного підходу лікування її на 

всіх етапах та у процесі реабілітації 

 

  



План науково-дослідних робіт  Харківського національного медичного університету  

на 2023 рік, що виконуються за ініціативною (пошуковою) тематикою 
 

№ з/п Шифр теми 
№ державної 

реєстрації 
Назва НДР 

Строки 

виконання 

Підрозділ, що 

виконує НДР 

Керівник 

НДР 

Очікувані результати та їх можливий вплив на показники 

здоров’я населення, очікуваний економічний ефект від 

впровадження тощо 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 прикладна 0119U002909 Розробка  хірургічних 

технологій діагностики і 

лікування захворювань та травм 

органів травної системи із 

використанням гібридних  

(відкритих та  мініінвазивних) 

операцій 

2019-2023 кафедри 

хірургічного 

профілю 

(хірургії №1, 

хірургії №2, 

хірургії №3, 

загальної 

хірургії, хірургії 

№4) 

академік 

НАМН 

України, 

проф. В.В. 

Бойко 

Покращання результатів хірургічного лікування 

пацієнтів із захворюваннями та травмами органів травної 

системи шляхом удосконалення та впровадження 

гібридних (відкритих та мініінвазивних) операцій 

2 прикладна 0119U002907 Хіміко-фармацевтичне 

обґрунтування створення 

біологічно-активних сполук, 

кон'югатів та лікарських 

композицій з протизапальною та 

протибольовою активностями 

2019-2023 кафедра 

медичної та 

біоорганічної 

хімії 

проф. Г.О. 

Сирова 

Пошук, створення та вивчення нових БАС тріазолового 

ряду, кон'югатів на основі каліксаренів та нових 

композицій, що містять НПЗЗ з групи коксиби 

(целекоксиб і рофекоксиб) і кофеїн, проведення 

квантово-хімічного, експериментального та хіміко-

фармацевтичного обґрунтування їх доцільності при 

запальних процесах і больових синдромах 

3 прикладна 0120U102018 Анестезіологічне забезпечення 

та інтенсивна терапія у пацієнтів 

з пошкодженням ланок системи 

транспорту кисню 

2020-2023 кафедра 

медицини 

невідкладних 

станів, 

анестезіології та 

інтенсивної 

терапії 

проф. Ю.В. 

Волкова 

Розробити алгоритм інтенсивної терапії гострої 

недостатності кровообігу на підставі енергетичного 

підходу до оцінки функціонального стану системи 

кровообігу при різних видах її недостатності шляхом 

визначення оптимальних критеріїв контролю 

гемодинаміки у пацієнтів з недостатністю кровообігу 

різного ґенезу 

4 прикладна 0120U102023 Патологічна анатомія плода та 

новонародженого при 

материнсько-плодовій інфекції 

2020-2024 кафедра 

патологічної 

анатомії 

проф. В.Д. 

Марковсь-

кий 

виявити вплив материнсько-плодової інфекції на 

морфологічну структуру дихальної, шлунково-кишкової, 

ендокринної, серцево-судинної систем плода та 

новонародженого задля розширення 

патологоанатомічних знань і для розробки 

патогенетично обґрунтованих профілактичних заходів 



5 прикладна 0120U102543 Патологічні зміни переднього 

та заднього сегментів ока у 

хворих на цукровий діабет 

2020-2023 кафедра 

офтальмології 

проф. П.А. 

Бездітко 

підвищення ефективності діагностики та лікування 

захворювань переднього та заднього сегментів ока у 

хворих на цукровий діабет 

6 прикладна 0120U102569 Експериментальне 

обґрунтування застосування 

комплексу протимікробних 

засобів на підставі визначення 

особливостей 

мікробіологічних 

властивостей збудників 

гнійно-запальних захворювань 

2020-2024 кафедра 

мікробіології, 

вірусології та 

імунології ім. 

проф. Д.П. 

Гриньова 

проф. М.М. 

Мішина 

визначення особливостей мікробіологічних 

властивостей збудників гнійно-запальних 

захворювань та експериментальне обґрунтування 

застосування комплексу протимікробних засобів 

7 прикладна 0120U102596 Дослідити стан психічного  

здоров’я жінок-

військовослужбовців, 

ветеранок АТО/ООС (спектр 

психічних розладів, чинники 

формування, діагностика, 

реабілітація) 

2020-2024 кафедра 

психіатрії, 

наркології, 

медичної 

психології та 

соціальної 

роботи 

проф. Г.М. 

Кожина  

розробка напрямків профілактики порушень психічного 

здоров’я та алгоритмів формування персоніфікованих 

програм реабілітації жінок-військовослужбовців, 

ветеранок АТО/ООС на основі результатів 

комплексного клініко-психопатологічного, 

психодіагностичного та соціально-демографічного 

досліджень 

8 прикладна 0120U102645 Біохімічні механізми індукції 

запалення кишківника та 

засоби його корекції 

2020-2024 кафедра 

біологічної хімії 

проф. О.А. 

Наконечна 

дослідження біохімічних механізмів індукції 

запалення кишківника, а також вивчення можливості 

корекції експериментальних ентероколітів 

наночастинками ортованадату гадолінію з 

домішками еуропію та оксиду церію 

9 прикладна 0120U104500 Оптимізація діагностики та 

лікування репродуктивних 

порушень, їх вплив на перебіг 

вагітності та пологів 

2020-2023 кафедра 

акушерства та 

гінекології №1 

проф. М.О. 

Щербина 

розробити та впровадити в акушерсько-гінекологічну 

практику нові технології лікування та відновлення 

жіночої репродуктивної системи з метою поліпшення 

стану здоров’я жінок, зниження перинатальної 

захворюваності та смертності,  удосконалення лікування 

гінекологічних хворих 

10 прикладна 0121U110930 Оптимізація алгоритмів 

лабораторної діагностики 

ортопедичних захворювань та 

прогнозування їх ускладнень 

при проведенні 

консервативного та 

оперативного лікування 

 

2021-2023 кафедра 

клінічної 

лабораторної 

діагностики 

проф. О.І. 

Залюбовська 

обґрунтування застосування лабораторних методів 

оцінки стану ортопедичних хворих, розробка 

діагностичних алгоритмів та схем лабораторного 

обстеження пацієнтів із захворюваннями опорно-

рухової системи на основі результатів досліджень 

метаболітів сполучної тканини, а також клінічних, 

біохімічних та імунологічних маркерів сироватки 

крові та сечі для удосконалення діагностики та 

прогнозування ефективності консервативного та 

оперативного лікування 



11 прикладна 0121U110929 Визначення давності настання 

смерті та  ступеня тяжкості 

тілесних ушкоджень за 

судово-медичними  

діагностичними ознаками 

2021-2023 кафедра судової 

медицини, 

медичного 

правознавства 

ім. засл. проф. 

М.С. Бокаріуса 

проф. О.В. 

Дунаєв 

Виявити критерії судово-медичного визначення 

давності настання смерті шляхом оцінки 

морфологічного стану матки та передміхурової 

залози, з урахуванням гістохімічних, 

імуногічнохімічних змін, визначити діагностичні 

ознаки для оцінки ступеня тяжкості тілесних 

ушкоджень при травмах деяких органів тіла людини 

12 прикладна 0121U110928 Удосконалення діагностики та 

лікування кардіоваскулярних 

порушень у хворих на 

цукровий діабет в умовах 

поєднаної патології 

2021-2023 кафедра 

внутрішньої 

медицини №3 

та 

ендокринології 

проф. Л.В. 

Журавльова 

Удосконалення діагностики та лікування 

кардіоваскулярних порушень на підставі 

комплексної оцінки впливу порушень вуглеводного, 

ліпідного, пурінового обмінів та 

морфофункціонального стану печінки, підшлункової 

залози, стравоходу, опорно-рухового апарату на 

структурно-функціональні параметри серця і судин з 

визначенням індикаторів функціонально-

метаболічних порушень та оцінки ефективності 

лікування у хворих на ЦД-2 з коморбідною 

патологією 

13 прикладна 0121U110927 Клінічні, біохімічні та імунні 

характеристики найбільш 

поширених терапевтичних 

захворювань в умовах 

коморбідного перебігу та 

шляхи їх медикаментозної 

корекції 

2021-2025 кафедра 

загальної 

практики – 

сімейної 

медицини та 

внутрішніх 

хвороб 

проф. Л.М. 

Пасієшвілі 

Оптимізація діагностики і лікування найбільш 

поширених терапевтичних захворювань в умовах їх 

коморбідного перебігу на підставі дослідження 

клінічних, біохімічних та імунних параметрів 

категорії пацієнтів 

14 прикладна 0121U110926 Проблема людини в 

соціально-філософському та 

медичному дискурсах 

2021-2024 кафедра 

філософії 

проф. К.І. 

Карпенко 

Проведення всебічного аналізу проблеми людини в 

соціально-філософському та медичному дискурсах 

для удосконалення  навчальної програми та 

підготовки навчальних матеріалів до занять 

15 прикладна 0121U110925 Теоретико-методологічні 

засади використання 

інноваційних технологій під 

час вивчення латинської мови 

та медичної термінології у 

медичних ЗВО 

2021-2023 кафедра 

латинської 

мови та 

медичної 

термінології 

доц. Н.В. 

Дерев’янченк

о 

Удосконалення методологічної бази викладання 

дисципліни «Латинська мова та медична 

термінологія» студентам медичних закладів вищої 

освіти на підставі проведеного дослідження ролі 

інноваційних технологій у процесі вивчення 

медичної термінології 

16 прикладна 0121U110924 Психогігієнічні основи 

безпеки життєдіяльності 

студентів закладів вищої 

освіти в умовах епідемії 

2021-2023 кафедра гігієни 

та екології №1 

проф. В.О. 

Коробчанськ

ий 

Обґрунтування системи психогігієнічних заходів з 

гігієнічної донозологічної психодіагностики 

функціонального стану і подолання ризиків 

виникнення психічних порушень серед студентів 

ЗВО за умов їхнього перебування в умовах епідемії 



17 прикладна 0121U110923 Оптимізація діагностики, 

лікування захворювань 

репродуктивної системи та 

ускладнень вагітності у жінок 

з екстрагенітальною 

патологією 

2021-2023 кафедра 

акушерства та 

гінекології №2 

проф. В.В. 

Лазуренко 

Покращання результатів лікування жінок, що мають 

екстрагенітальну патологію, із захворюваннями 

репродуктивної системи та ускладненнями вагітності 

18 прикладна 0121U111239 Роль хронічного запалення в 

розвитку 

морфофункціональних змін 

різних органів при 

експериментальному 

метаболічному синдромі у 

щурів 

2021-2025 кафедра 

загальної та 

клінічної 

патофізіології 

імені Д.О. 

Альперна 

проф. О.О. 

Павлова 

З’ясувати характер й ступінь морфофункціональних 

змін у різних органах щурів та роль в їхньому 

розвитку низькоінтенсивного хронічного запалення 

при експериментальному метаболічному синдромі 

різної тривалості 

19 прикладна 0121U110922 Розробка та впровадження 

сучасних алгоритмів 

діагностики, лікування та 

профілактики стоматологічних 

захворювань у пацієнтів 

різних вікових періодів 

2021-2023 кафедра 

стоматології  

проф. Н.М. 

Савельєва 

Підвищити якість стоматологічного здоров’я 

пацієнтів різних вікових періодів шляхом розробки і 

впровадження сучасних алгоритмів діагностики, 

лікування та профілактики стоматологічних 

захворювань 

20 прикладна 0121U110921 Особливості міжсистемної 

кардіореспіраторної інтеграції 

в осіб молодого віку з різними 

типами автономної регуляції 

2021-2023 кафедри: 

фізіології; 

фізичного 

виховання та 

здоров’я 

 

проф. Д.І. 

Маракушин, 

доц. В.В. 

Шутєєв 

Оцінити ефективність міжсистемної 

кардіореспіраторної інтеграції в осіб молодого віку з 

різними темпами автономної регуляції 

21 прикладна 0121U112044 Медико–соціальні аспекти 

якості життя осіб молодого 

віку з надлишковою вагою та 

ожирінням 

2021-2023 кафедра 

громадського 

здоров’я та 

управління 

охороною 

здоров’я 

проф. В.А. 

Огнєв 

обґрунтування та розроблення комплексу заходів з 

покращення якості життя осіб молодого віку з 

надлишкової вагою та ожирінням 

22 прикладна 0122U000257 Оптимізація клініко-

діагностичних та лікувальних 

підходів щодо ведення 

гінекологічних хворих з 

урахуванням віку та наявності 

екстрагенітальної патології 

2022-2024 кафедра 

акушерства, 

гінекології та 

дитячої 

гінекології 

проф. І.О. 

Тучкіна 

розробка концепції оптимізації науково-

обґрунтованих і диференційованих клініко-

діагностичних та лікувальних підходів щодо ведення 

гінекологічних хворих з урахуванням віку та 

наявності екстрагенітальної патології шляхом 

з’ясування клініко-патогенетичних механізмів їх 

виникнення та розвитку 



23 прикладна 0122U000289 

 

Діагностичні, лікувальні та 

прогностичні аспекти 

системного запалення за 

коморбідного перебігу 

хронічного обструктивного 

захворювання легень та 

артеріальної гіпертензії 

2022-2024 кафедра 

внутрішніх та 

професійних 

хвороб 

проф. Б.О. 

Шелест 

удосконалення діагностики та прогнозування 

коморбідного перебігу хронічного обструктивного 

захворювання легень  (ХОЗЛ) та артеріальної 

гіпертензії (АГ) шляхом оцінки показників апоптозу 

та центральної гемодинаміки у пацієнтів із супутнім 

перебігом хронічного обструктивного захворювання 

легень та артеріальної гіпертензії 

24 прикладна 0122U000352 

 

Патогенетичні обґрунтування 

діагностики та прогнозування 

фібротичних та метаболічних 

порушень у пацієнтів з 

неалкогольною жировою 

хворобою печінки на тлі 

гіпертонічної хвороби 

2022-2024 кафедра 

внутрішньої 

медицини №1 

проф. Н.М. 

Железнякова 

Оптимізація діагностики неалкогольної жирової 

хвороби печінки та тлі гіпертонічної хвороби, 

інсулінорезистентності та надлишкової маси тіла 

хворих на підставі дослідження їх метаболічних та 

судинних параметрів 

25 прикладна 0122U000351 

 

Розробка методів оцінки 

біобезпеки та біоефектів 

ксенобіотиків в моделях  

in vitro та in vivo 

 

2022-2026 науково-

дослідний 

інститут 

експерименталь

ної та клінічної 

медицини, 

кафедра 

біологічної хімії 

проф. О.А. 

Наконечна 

Розробка комплексних та різнобічних методів оцінки 

біобезпеки та біоефектів, зокрема наночастинок, з 

використанням моделей in vitro та in vivo 

26 прикладна 0122U000350 

 

Відновлення якості життя 

пацієнтів з основними 

стоматологічними 

захворюваннями органів та 

тканин щелепно-лицевої 

ділянки за допомогою 

ортопедичного лікування та 

реабілітації 

2022-2024 кафедра 

ортопедичної 

стоматології 

проф. І.В. 

Янішен 

Підвищення ефективності ортопедичного лікування 

пацієнтів шляхом удосконалення вітчизняних 

стоматологічних матеріалів, вивчення властивостей 

та обґрунтування їх використання, удосконалення 

технологічних методик виготовлення і засобів 

фіксації ортопедичних конструкцій, спрямованих на 

покращання якості життя стоматологічного пацієнтів 

27 прикладна 0122U000349 

 

Оптимізація патогенетичного 

лікування хворих на ліхеноїдні 

дерматози 

 

2022-2024 кафедра 

дерматології, 

венерології і 

медичної 

косметології 

проф. А.М. 

Біловол 

підвищити ефективність лікування хворих на 

хронічні ліхеноїдні дерматози на базі поглибленого 

вивчення клініко-патогенетичних аспектів 



28 прикладна 0122U002002 Прогнозування розвитку 

пульморенальних та 

метаболічних порушень у 

хворих на ХОЗЛ та 

бронхіальну астму з 

підвищеною масою тіла після 

перенесеного COVID – 19 

2022-2025 кафедра 

пропедевтики 

внутрішньої 

медицини № 2 

та 

медсестринства 

проф. Т.С. 

Оспанова 

Оптимізація діагностики і лікування хворих ХОЗЛ та 

бронхіальну астму та у поєднанні з підвищеною 

масою тіла після перенесеного COVID-19 на підставі 

встановлення патогенетичної ролі ендотеліальної 

дисфункції та маркерів «цитокінового шторму» (С-

реактивного білку, ферітину, IL-6, прокальцитоніну) 

при формуванні пульморенальних ускладнень 

29 прикладна 0122U200258 Реабілітація хворих на ЛОР-

патологію на підставі 

впровадження інноваційних 

діагностично-лікувальних 

засобів 

2022-2024 кафедра 

оториноларинго

логії 

проф. А.В. 

Лупир 

Підвищення рівня діагностики, ефективності 

лікування та розробка концепції реабілітація хворих 

на ЛОР-патологію на підставі впровадження 

інноваційних засобів 

30 прикладна 0122U200326 Оптимізація профілактики та 

терапії вторинних інфекційних 

ускладнень у дисбіотичних 

пацієнтів з хронічними 

дерматозами 

 

2022-2024 кафедри: 

дерматології, 

венерології та 

СНІДу, 

мікробіології, 

вірусології та 

імунології ім. 

проф. Д.П. 

Гріньова  

проф. А.М. 

Дащук, 

проф. М.М. 

Мішина 

оптимізація терапії та профілактики вторинних 

інфекційних захворювань, зумовлених 

мультирезистентними мікроорганізмами, у пацієнтів з 

хронічними дерматозами на підставі визначення 

мікробіологічних й імунологічних особливостей 

перебігу в різні терміни після одужання залежно від 

віку людини і тяжкості перебігу захворювання, з 

урахуванням супутніх захворювань 

31 прикладна 0122U201322 Профілактика та лікування 

ускладнень запальних 

процесів та травм щелепно-

лицевої ділянки 

2022-2024 кафедра 

хірургічної 

стоматології та 

щелепно-

лицевої хірургії 

проф. С.М. 

Григоров 

оптимізація та підвищення ефективності діагностики, 

лікування та профілактики  постіммобілізаційних, 

позасуглобових контрактур при переломах нижньої 

щелепи та запальних процесах  щелепно-лицевої 

ділянки за рахунок вивчення факторів ризику та 

використання рефлексопрофілактики 

32 прикладна 0123U100193 Наукове обґрунтування 

технології профілактики 

інфекцій, пов’язаних з 

наданням медичної допомоги, 

з урахуванням впливу 

соціальних факторів на 

епідемічний процес 

2023-2025 кафедра 

епідеміології 

проф. Т.О. 

Чумаченко 

розробити технологію профілактики інфекцій, 

пов’язаних з наданням медичної допомоги (ІПНМД) 

в Україні в сучасних умовах з урахуванням впливу 

на епідемічний процес соціальних факторів 

 



33 прикладна 0123U100198 Патогенетичні механізми 

негативного впливу 

хронічного запального 

процесу сечостатевої системи 

щурів–матерів у період 

вагітності на 

морфофункціональний стан 

органів потомства 

2023-2027 кафедра 

загальної та 

клінічної 

патофізіології 

імені 

Д.О. Альперна 

 

проф. М.С. 

Мирошнич

енко 

 

визначити основні механізми ушкодження органів 

потомства від щурів-матерів, вагітність яких 

перебігала на тлі хронічного запального процесу 

сечостатевої системи, шляхом комплексного 

вивчення морфофункціонального стану серця, нирок, 

легень у новонароджених, 1-місячних та 2-місячних 

щурят 

34 прикладна 0123U100332 Оптимізація ранньої 

діагностики ураження 

серцево-судинної системи у 

хворих із коронавірусною 

хворобою (COVID-19)  

та асоційованими станами 

2023-2025 кафедра 

пропедевтики 

внутрішньої  

медицини №1, 

основ біоетики 

та біобезпеки 

проф. Т.В. 

Ащеулова 

вивчити особливості коморбідного перебігу 

респіраторної патології (пневмонія, асоційована з 

гострою коронавірусною хворобою COVID-19, 

постковідний стан, хронічне обструктивне 

захворювання легень) та хронічної серцевої 

недостатності та оптимізувати ранні діагностичні 

підходи у таких хворих з використанням 

неінвазивних методів візуалізації 

35 прикладна 0123U100331 Патогенетичне обґрунтування 

клініко-діагностичних, 

прогностичних та 

терапевтичних маркерів у 

хворих на ішемічну хворобу 

серця за умов поліморбідності 

2023-2025 кафедра 

внутрішньої 

медицини №2, 

і клінічної 

імунології та 

алергології  

імені академіка 

Л.Т. Малої 

проф. П.Г. 

Кравчун 

підвищення  ефективності діагностики та лікування 

ішемічної хвороби серця (ІХС) за умов 

поліморбідності на підставі визначення  показників: 

тайтину, ірисину, FGF21,  фактору VEGF-A, 

кардіотрофіну-1, хемерину, ФДР 15, оцінки їх 

прогностичної цінності щодо стандартної терапії ІХС 

із супутніми метаболічними порушеннями 

36 прикладна 0123U100320 Порівняльний аналіз 

прогностичної значущості 

маркерів запалення в оцінці 

перебігу захворювання та 

ефективності хіміотерапії 

туберкульозу легень 

2023-2025 кафедра 

фтизіатрії та 

пульмонології 

проф. О.С. 

Шевченко 

проведення порівняльного аналізу маркерів 

запалення, таких як β-дефензин-1, інтерлейкін-6 та 

феритин на фоні терапії туберкульозу легень в 

залежності від активності туберкульозного процесу 

для визначення їх інформативності в прогнозуванні 

ефективності лікування 

37 прикладна 0123U100367 Розробка клініко-

морфологічних методів 

дослідження структур 

організму людини 

2023-2025 кафедра 

гістології, 

цитології та 

ембріології 

проф. О.Ю. 

Степаненко 

розробити нові та удосконалити існуючі клініко-

морфологічні методи дослідження структур 

організму людини на мікроскопічному та 

макроскопічному рівнях організації на основі 

методів фрактальної геометрії 



38 прикладна 0123U100574 Концепції математичного 

моделювання молекулярних 

механізмів канцерогенезу 

 

2023-2024 кафедра 

медичної та 

біологічної 

фізики та 

медичної 

інформатики 

проф. О.В. 

Зайцева 

створення ймовірнісних математичних моделей та 

стохастичних моделей процесів, що відбуваються у 

клітинах пухлини під час малiгнiзацii, промоцiї та 

прогресії, на ocнoвi дослідження молекулярних 

механізмів процесу канцерогенезу та його кількісних 

характеристик 

 

39 прикладна 0123U100575 Історико-медичне 

краєзнавство Харкова у світлі 

сучасної концепції розвитку 

міст Urban Health 

2023-2025 кафедра 

суспільних 

наук 

проф. І.Ю. 

Робак 

висвітлення актуальних проблем історико-медичного 

краєзнавства Харкова (стан здоров’я населення, робота 

установ охорони здоров’я різних форм власності, 

медична і фармацевтична наука й освіта, здобутки 

окремих особистостей у сфері медичної науки та 

охорони здоров’я  тощо на певних етапах історії міста) 

під кутом зору концепції розвитку міст Urban Health. 

 

40 прикладна 0123U101291 Прогнозування 

несприятливого перебігу 

інфекційного мононуклеозу у 

дітей на підставі клініко-

параклінічних даних і 

показників імунної відповіді 

хворих 

 

2023-2025 кафедра 

дитячих 

інфекційних 

хвороб 

проф. О.М. 

Ольховська 

удосконалення ранньої діагностики клінічного 

перебігу та виходів інфекційного мононуклеозу (ІМ) 

у дітей на підставі виявлення клінічних проявів 

хвороби, реакції клітинної та гуморальної ланки 

імунітету хворих 

41 прикладна 0123U101343 Дослідити вплив цифрових 

симуляційних технологій на 

стан здоров’я здобувачів 

вищої медичної освіти 

2023-2024 кафедри: гігієни 

та екології №2; 

медицини 

невідкладних 

станів, 

анестезіології 

та інтенсивної 

терапії 

 

проф. І.В. 

Завгородній, 

проф. Ю.В. 

Волкова 

розробка науково-обґрунтованих методичних 

підходів до визначення ранніх донозологічних 

критеріїв діагностики процесу виникнення 

препатологічних та патологічних станів у здобувачів 

вищої медичної освіти внаслідок впливу цифрових 

симуляційних технологій 



42 прикладна 0123U101711 Визначити особливості 

імуноцитокінового дисбалансу 

у коморбідних пацієнтів з 

артеріальною гіпертензією і 

цукровим діабетом 2 типу та 

кардіоваскулярними і 

ренальними ускладненнями 

2023-2026 кафедра 

клінічної  

фармакології 

та внутрішньої 

медицини 

проф. І.І. 

Князькова 

оптимізація ефективності діагностики, 

прогнозування перебігу та індивідуалізація лікування 

артеріальної гіпертензії у хворих та супутнім ЦД 2 

типу з кардіоваскулярними і ренальними 

ускладненнями на підставі вивчення характеру 

порушення канальцевої реабсорбції, клубочкової 

фільтрації (креатинін, швидкість клубочкової 

фільтрації, цистатин С) та електролітовидільної 

(Na+, K+) функцій нирок, ролі гормонів жирової 

тканини (лептин, адипонектин), вітаміну Д, 

ліпідного, вуглеводного, імунного (дослідження 

субпопуляційного складу лімфоцитів периферійної 

крові: процентний вміст Т-лімфоцитів загальних: 

CD3
+ 

,Т-хелперів CD4
+
, Т-супресорів CD8

+ 
та Т-

активних лімфоцитів CD25
+
) профілів та показників 

кардіогемодинаміки 

 

43 прикладна 0123U101746 Лікування остеопорозу при 

інфекційних та запальних 

захворюваннях опорно-

рухового апарату 

2023-2025 кафедра 

травматології 

та ортопедії 

проф. Г.Г. 

Голка 

підвищення ефективності лікування локального та 

системного остеопорозу при інфекційних та 

запальних захворюваннях опорно-рухового апарату 

44 прикладна 0123U101768 Медико-біологічні аспекти 

адаптації дітей з соматичною 

патологією в сучасних умовах 

2023-2025 кафедри: 

педіатрії №1 та 

неонатології, 

педіатрії №2, 

пропедевтики 

педіатрії №2 

проф. М.О. 

Гончарь 

оптимізація якості життя, ранньої діагностики та 

прогнозування перебігу соматичної патології у дітей 

на підставі визначення причинно-значущих факторів 

ризиків виникнення захворювань та їх ускладнень за 

даними клініко-анамнестичних, лабораторних, 

інструментальних та соціологічних досліджень 

 

 


