СПИСОК
наукових і навчально-методичних праць
ЧАБАНА ТАРАСА ІВАНОВИЧА

№ п/п
Назва
Харак-тер роботи
Вихідні дані 
Обсяг (стор.)
Співавтори
1
2
3
4
5
6

Наукові та навчально-методичні роботи, опубліковані до захисту кандидатської дисертації

1
Математическое моделирование работы сердца
Друк.
МРЖ, 1986г., раздел15, N12,                                     публ.2026                  

1
Яровой В.Л., Яблучанский Н.И., Шляховер В.В.
(всього 5 осіб)
2
Влияние минимальных физических нагрузок на показатели центральной
  гемодинамики
Друк
Cб тезисов"Но-
 вые аспекты заболеваний”.- Рига, 1986, с.37
1
Юхименко В.В.
3
Программа расчета вариантов обеспечения и типов  регуляции минутного   объема кровотока на ПЭВМ   "Электроника БЗ-21"
Друк.
МРЖ, 1987г., раздел 1,N12, публ.4171
1
Яровой В.Л., Шульженко А.И., Левитан А.М.
4
Программа расчета аб-солютной и относитель-ной ошибки ударного объема  с использова-нием реографической методики
Друк.
МРЖ, 1988г., раздел 15, N7, публ.1068
1
Яровой В.Л., Левитан А.М.
5
Оценка зависимости ло-
кализации инфаркта миокарда от силовой и скоростной компонент

Друк.
В кн. "Математическое моделирование  по проблеме новообразования соединительной ткани в норме и   патологии."- 1988.-C.3-4.                                
2
Юхименко В.В.
6
Регуляция центральной гемодинамики под вли-янием нитроглицерина
Друк.
Деп. во ВНИИМИ за N Д-16165 от 8.09.1988 г.
1
Яровой В.Л., Березов В.М., Юхименко В.В.
7
Особенности влияния 
нитроглицерина на пара метры центральной гемодинамики.                        -          

Друк.
В сб. Тезисы докладов итоговой объедененной научно-прак-тической конференции молодых ученых, специалистов и студентов Дагестана по медицине. - Махачкала 1989, С.50.
1

8
Вегетативная регуляция
сердечной деятельности
у больных острым инфарктом миокарда.

Друк.
В сб.Тезисы об- ластной научной конф. Донецк - 1990, с.107-108.
2
Басакина В.И.,
 Епур А.Ю.
9
Компьютерный анализ
сердечного ритма у
больных инфарктом
миокарда.

Друк.
В сб. Тез. докла-дов научной конф. молодых ученых и специалистов.- Донецк-1990.-с.139.
1

10
Возможности вариационной пульсометрии при остром инфаркте миокарда
Друк.
В сб. Актуальные вопросы анесте-зиологии и  реаниматологии”.- Донецк, 1990.- с.41
1

11
Диагностика и кор-рекция  психогенных нарушений   у больных инфарктом миокарда на этапах  реабилитации

Друк.
Врачебное дело. -1991г.- N.3.- c.66-69.
4
Бельский Н.Е., Черткова Е.Г., Поликарпов Б.М (всього 5 осіб)
12
Состояние гемодинамики
и гомеостаза кальция
при вегето-сосудистой
дистонии радиационного
генеза.

Друк.
В сб. Философские и социологические вопросы общест-венных и ме-дико-биологиче-ских наук.- Москва - Донецк.- 1991 г.- с.39

1
Коломиец В.В., Березов В.М., Ванханен Н.В.
(всього 5 осіб)

13
Готовность шахтеров
 к ведению здорового
 образа жизни.

Друк.
В сб. Фило-софские и социологические вопросы общест-венных и медико- биологических наук - Москва - Донецк.-1991 г. с.39.
.
2
Руденко Н.Н., Белякова В.И., Березов В.М. (всього 5 осіб)

14
Влияние факторов
риска на формирова-
ние контигента боль-
ных лиц, нуждающихся
в диетическом питании.

Друк.
В сб. Философские и социологические вопросы общественных и медико- биологических наук.-Москва - Донецк 1991 г.                                   с.42-43.
2
Ванханен Н.В., Белякова В.И., Конопко Т.Ф.
(всього 5 осіб)
15
Динамика вегетативных
 показателей сердечного
ритма в зависимости
от глубины, локализации
и наличия осложнений инфаркта миокарда

Друк.
В сб.Фило-софские и социологические вопросы общественных и медико- биологи-ческих наук. Москва - Донецк -1991 г.- с.44-46.
3
Березов В.М., Дурнев Д.В., Коломиец В.В.
(всього 4 осіб)
16
Экскреция катехоламинов 
с мочой у больных ин- 
фарктом миокарда. 
 

Друк.
В сб.Фило-софские и социологические вопросы общественных и медико-биологических наук. Москва - Донецк -1991 г. с.44-46..
3
Березов В.М. Мосейкин А.С., Логовеева Т.Н.
(всього 5 осіб)
17
Ударный объем и общее 
 периферическое сопротивление у больных
 острым инфарктом
 миокарда.

Друк.
В сб.Фило-софские и социологические вопросы общественных и медико- биологи-ческих наук. Москва - Донецк -1991 г.-с.48-49.
3
Березов В.М., Белякова В.И., Пархоменко Т.А.
(всього 5 осіб)
18
Организация профилак-
 тики основных хрони-
 ческих неинфекцион-ных   заболеваний (ХНЗЛ) и факторов риска (ФР)    их развития.



Друк.
В сб.Фило-софские и социологические вопросы общест-венных и медико- биологических наук. Москва - До-нецк -1991 г.
с.50-51.
2
Пархоменко Т.А., Березов В.М., Белякова В.И. (всього 8 осіб)
19
Динамика ударного
   объема при ортос-
   татической пробе
   у больных острым
   инфартком миокарда

Друк.
В кн.: Юбилейный сборник на учных трудов, - посвященный 60-летию кафедры общей хирургии Дон-МИ. Т.2- с.131.
1
Мосейкин А.С., Дурнев Д.В.
20
Изменение сердечного
   индекса и общего периферического сопротивления
   у больных острым инфарктом миокарда при минимальной ортостатической
   пробе

Друк.
В кн.:Философские и естественно-научные аспекты антропологии.-Санкт-Петербург-Донецк,1992.-С.137.
1
Коломиец В.В., Ванханен Н.В., Руденко Н.Н.
21
Вегетативные показатели
   сердечного ритма у больных острым инфарктом миокарда при минимальной ортостатической пробе.

Друк.
В кн.:Философ-ские и естест-венно-научные аспекты антро-пологии.-Санкт-Петербург-Донецк, 1992.-С.138-139.
2
Мосейкин А.С., Пархоменко Т.А.
22
Опыт проведения массовых
   обследований с привлечением работников промыш-
   ленных предприятий.


Друк.
В кн.:Философ-ские и естест-венно-научные аспекты антропологии.- Санкт-Петер-бург-Донецк, 1992.- С.141.
1
Пархоменко Т.А Руденко Н.Н,. Мосейкин А.С. 
(всього 5 осіб)
23
Преимущества лазеротерапии в гастроэнтерологии
.




Друк.
В кн.:Философ-ские и естест-венно-научные аспекты антро-пологии.-Санкт-Петербург-Донецк, 1992.-С.141.
1
Руденко Н.Н., Агибалов А.В. Ванханен Н.В. 
(всього 5 осіб)
24
Состояние здоровья работниц текстильного (хлопчатобумажного) производства с акцентом на болезни, требующие коррекции
Друк.
В кн.:Философ-ские и естест-венно-научные аспекты антро-пологии.-Санкт-Петербург-Донецк, 1992.-С.145-146.
2
Ванханен Н.В., Руденко Н.Н., Мосейкин А.С.
(всього 4 осіб)
25
Особенности течения вегетососудистой дистонии радиационного генеза у ликвидаторов аварии на ЧАЭС.

Друк.
В кн.:Философ-ские и естест-венно-научные аспекты антро-пологии.-Санкт-Петербург-Донецк, 1992.-С.149-150.

2
Мосейкин А.С., Коломиец В.В., Ванханен Н.В., (всього 5 осіб)

26
Определение вегетативного
    тонуса при болевом синдроме у больных инфарктом миокарда в остром периоде

Друк.
Украiнcький кардiологiчний журнал.-1994 г.-N4- C.51.
1

Наукові та навчально-методичні роботи, опубліковані після захисту кандидатської дисертації

27
Экскреция катехоламинов с  мочой у больных инфарктом
   миокарда.
 
Друк.
В кн. Актуальнi питання педагогiки експериментальної та клiнiчної ме-дицини.- Республ. збiрка наукових                   праць - том III, часть II - 1995 г.- С.269-271.
3

28
Вегетативное состояние сердечно-сосудистой системы у больных инфарктом миокарда при переводе на этапы реабилитации

Друк.
В сб.: Фунда-ментальные и кли-нические аспекты современной реа-билитации.-Тезисы докладов респуб-ликанской научно-практич. конферен- ции Полтава.-1995 г.- C.122.
1

29
Влияние нитроглицерина на  вегетативные показа-тели сердечного ритма и параметры центральной гемодинамики у больных острым инфарктом миокарда

Друк.
Кардиология.- 1995.- N8 C.62.
1
Березов В.М
30
Beta-adrenoblockers for
  the patients suffering from   myocardial infarc-tion

Друк.
Polish Heart  Journal.-1995.- T.XLIII, Suppl. I, P.251
1

31
Вегетативна нервова сис-  тема при серцевій недостатності

Друк.
Український кардіологічний журнал. -1997. - №5.- вип.2.- С.107-112.
6

32
Сучасні методи дослід-
ження вегетативної  нервової системи при серцевій недостатності

Друк.
Український кардіологічний журнал. -1998.-№4.-  С.59-63.
5

33
Фармакотерапія  хроніч-
ної серцевої недостат-
ності та вегетативна і нейрогуморальна 
регуляція

Друк.
Український кардіологічний журнал. -1998. - №9.- С.90-93.


34
Барорецепторна    функ-
ція при серцевій недос-
татності

Друк.
Лікарська справа.-1999.- №3.- С.20-24.
5

35
Вегетативний тонус  у хворих ішемічною хворобою серця із серцевою недостатністю
Друк.
Український науково-медичний молодіжний жур-нал-1999.- №1-2.- С.55-57.
3

36
Зміни варіабельності ритму серця, активності  реніна і вмісту альдостерону у хворих із застійною серцевою недостатністю під впливом адекватної терапії

Друк.
Український кардіологічний журнал. -1999. -№3.- С.31-33.
3
Воронков Л.Г.
37
Зв’язок між варіабель-ністю серцевого ритму та клініко- гемодинамічними показниками у хворих з серцевою недостатністю

Друк.
Український медичний часопис.-1999. - №4 (спеціальний випуск).- С.81-83.
3
Воронков Л.Г.
38
Динаміка компонентів  ренін-ангіотензин-альдостеронової системи при антиортостатичній пробі у хворих хронічною серцевою недостатністю: вплив селективної бета-адреноблокади

Друк.
Український кардіологічний журнал.-1999. - №4.- С.51-52.
2
Воронков Л.Г., Савицький С.Ю.
39
Варіабельність серцевого ритму у хворих  із серцевою недостатністю в за-лежності від систолічної та діастолічної дисфункції міокарда

Друк.
Український терапевтичний жур-
нал. - 2000. - Т.2.- 
№1.- С.19-21. 

3

40
Варіабельність серцевого ритму під час проби з пасивним підйомом ніг у хворих з серцевою недостатністю

Друк.
Український медичний альманах. -1999. -№2.- С.148-150.
3

41
Варіабельність серцевого ритму  в залежності від етіології серцевої недостатності
Друк.
Український кардіологічний журнал. -1999. - №2.  вип. ІІ - С.70-72.
3

42
Варіабельність серцевого ритму під час  сублінгвального прийому нітрогліцерину у хворих з серцевою недостатністю
Друк.
Галицький лі-
карський віс-
 ник. -1999. -
№2.-С.85-87. 

3

43
Антиортостатична проба у хворих серцевою недостатністю під впливом сублінгвального прийому нітрогліцерину

Друк.
Український науково-медичний молодіжний журнал - 2000.- №1-2.- С.54-57.
4

44
Добова варіабельність серцевого ритму у хворих з серцевою  недостатністю та гіпертензивним серцем
Друк.
Архив клиничес-
кой и экспери- 
ментальной медицины.-1999.-Додаток.- Т.8,
 №1.-.81-84.   

4

45
Показники добової  варіабельності серцевого ритму у хворих серцевою недостатністю

Друк.
Актуальные проблемы медицины и биологии. -2000. - №1.- С. 320-329.
9

46
Ренін-ангіотензин-альдостеронова система у хворих з серцевою недостатністю
Друк.
Український медичний аль-манах.- 1999.-№3.-С.169-171.
3

47
Вплив iнгібіторів  АПФ 
на зміни  варіабельності серцевого ритму у 
хворих з серцевою недостатністю під  час антиортостазу

Друк.
Вісник Вінницького державного медич-ного університету. -2000.-№1.-С.204-206.
3

48
Зміни  варіабельності серцевого ритму у хворих з серцевою недостатністю під час антиортостазу під впливом бета-адреноблокатора метопролола

Друк.
Галицький лікарський вісник. -2000. -№3.- С.154 -156.
3

49
Кореляція між показника-
ми гемодинаміки, ренін-альдостеронової системи і варіабельності серцевого ритму у хворих з серце- 
вою недостатністю

Друк.
Таврический медико-біо-логический вісник -2000.-№ 3-4.- С.138-141.
4

50
Взаємодія між   ренін-  ангіотензин-альдостероновою і вегетативною  системами у хворих з серцевою недостатністю.  

Друк.
Український медичний альманах. -2000. -№4.- С.123-124
2

51
Варіабельність серцевого
ритму і частота 
серцевих скорочень 


Друк.
Актуальные проблемы ме-дицины и био-логии. -2001.- №1.-С 375-380.
6

52
Вегетативная регуляция сердечного ритма при сердечной недостаточ-
ности: клиническое значение, возможности оценки и коррекции

Друк.
Порушення ритму серця: вікові аспекти. - Київ.-2000.- С. 52-54.
3
Воронков Л.Г.
53
Чабан Т.И. Вариабель-      носность ритма сердца
 в зависимости от типа течения синдрома вегетативной дистонии

Друк.
Вестник аритмологии.- 2000.-Том 16.- С.17-20.
4
Мачерет Е.Л., Мурашко Н.К.
54
Antiorthostatic tilt in 
patients with heart failure
due to ishemic heart
 disease
Друк.
Abstracts. - Journal of Heart Failure.- 1998.- Vol. 5.- N1.- P.108
1

55
Correlation between left ventricular ejection frac-
tion, RR-intervals and 
heart  rate variability in 
heart failure.
Друк.
Eur.J.of Heart Failure.- 1999.- Vol.1 - Suppl.- P. 76
1
Voronkov L.G., Parashchenyuk L.P., Serdyuk T.E., Bogachova N.V.
56
Antiiorthostatic-induced  
renin-angiotensin-aldoste-
ron system activation in 
heart failure: effect of beta-blockade.
Друк.
Eur.J.of Heart Failure. - 1999.- Vol.1 - Suppl.- P. 58
1
Voronkov L.G.,  Savitsky S. Yu, Bogachova N.V.
57
Використання математи-
чного аналізу серцевого 
ритму у хворих серцевою недостатністю
Друк.
Матеріали ХІУ з’їзду терапевтів України.- Київ.- 1998.- С.71-72.
2

58
Вегетативний тонус і вегетативна реактивність у хворих на серцеву недостатність.

Друк.
Тези доповідей ІІ Міднародного медичного конгресу студентів і молодих вчених.- Тернопіль: Укр- медкнига. - 1998-C.139-140
2

59
Симпатичний і парасимпатичний тонус
 у хворих з серцевою недостатністю

Друк.
Тези доповідей “Сучасні проблеми кардіології та ревматології”.- Київ.- 1998.- С.111.
1

60
Оцінка важкості стану 
хворих на серцеву не-достатністьза допомогою статистичного та спект-
рального аналізу серце-
вого ритму

Друк.
Український терапевтичний журнал. №1.- Додаток. - 1999.- С.11.
1

61
Варіабельність серцевого ритму і клініко-гемодина-
мічні показники у хворих з серцевою недостатністю

Друк.
Тези доповідей VIII конгресу світової федерації українсь- ких лікарських то-вариств-Львів.- 2000 - С.256.
1

62
Зависимость вариабель-
ности сердечного ритма 
от степени тяжести сер- 
дечной недостаточности

Друк.
Тезисы докладов Росийского нацио-нального конгресса кардиологов “Кар-диология, основан-ная на оказательст- вах”.- Москва. - 2000. - с.323.
1

63
Залежність реакції на антиортостаз показників варіабельності серцевого ритму від наявності діа-столічної  чи систолічної дисфункції  міокарда лівого шлуночка у хворих з сер- цевою недостатністю

Друк.
Галицький лі-
карський вісник. -2000. -№ 1.-С.113-116.
4

64
Вплив інгібіторів ангіотен-
зин-перетворюючого фер-мента на взаємозв’язок 
між ренін-ангіотензин-альдостероновою і вегетативною системами
 у хворих з серцевою недостатністю

Друк.
Медицина сегодня и завтра -2000. - № 3.- С. 48-51.
4

65
Вплив бета-блокатора метопролола на взаємо-
зв’язок між ренін-ангіо-
тензин-альдостероновою і вегетативною системами
 у хворих з серцевою недостатністю
Друк.
Український медичний альманах. -2000. -№6.- С.185-187.
3


Основні навчально-методичні роботи 
(за період науково-педагогічної діяльності)

66
Альтеративный подход
   к подготовке врача-
   терапевта.




Друк.
В сб. Филоофские и социологические вопросы общественных и медико-биологических наук. Москва - Донецк -1991 г. - с.57-58.

2
Конопко Т.Ф., Белякова В.И., Березов В.М.
(всього 7 осіб)
67
Тестовый контроль как
объективный метод
оценки знаний-умений студентов



Друк.
В сб. Философские и социологические вопросы обществен-ных и медико-био-логических наук Москва - Донецк -1991 г. - с.61-63.                            
2
Логовеева Т.Н., Березов В.М., Белякова В.И.
(всього 8 осіб)
68
Сучасне лікування хро-
нічної серцевої недос-
татності 


Друк.
Методичні рекомендації. -  Київ, 1998. -  28 с.
28
Воронков Л.Г., Яновський Г.В., Рябенко Д.В.
(всього 7 осіб)
69
. Гіпертонічна хвороба:
принципи сучасного 
лікування 


Друк.
Методичні рекомен- 
дації  до практичних занять
 по терапії.- Суми, 
2001.- 19 с.

19
Висоцька О.І.,  Висоцький І.Ю
70
Хронічна серцева недостатність:прин-
ципи сучасного
 лікування 
Друк.
Методичні рекомендації до практичних занять по терапії.- Суми, 2001.- 20 с.
20
Висоцька О.І.,
Висоцький І.Ю
71
Методи оцінки вегета-
тивного тонусу у
хворих з серцевою недостатністю:варіаційна пульсометрія, статис-
тичний, спектральний
аналіз і  їх кореляційні взаємовідношення

Друк.
Актуальные проблемы медицины и биологии. -2000. - №2.- С. 147-154.
8





