ПЕРЕЛІК НАУКОВИХ ПРАЦЬ
за період 2002-2007рр.
Видавництво, назва журналу
(номер, рік)

Назва наукової праці
1
Патент Украины №3028 А61В5/02
«Способ диагностики вегетососудистых
пароксизмов»
Патент Украины №3546 А61В5/02
«Процесс неинвазивного определения
показателей гомеостаза объекта
биосреды».
Методичні рекомендації “Використання
багатофункціональної програми “Успіх”
для скринінгової оцінки основних
параметрів життедіяльності людини
(гемодинамічних, біохімічних та
імунологічних)”
Нарушение взаимосвязи системноорганного кровообращения в остром
периоде политравмы на основе изучения
водно-электролитного обмена и его
коррекции с помощью КВЧ-терапии
Динамика температурных показателей
активных точек, как отражение состояния
тромбин-плазминовой системы и ее роли в
регуляции нуклеинового обмена
гомеостаза
Методичні рекомендації «Неінвазивна
комплексна оцінка параметрів гомеостазу,
формулик рові, біохімічних, метаболічних
і гемодинамічних показників»
Вегетативні пароксизмальні стани і
терморегуляція організму
Некоторые аспекты нарушения гомеостаза
при критических состояниях и коррекция с
помощью КВЧ-терапии

Прізвище,
ім’я та побатькові

2
Бюллетень №10 от 15.10.2004

3
Малихін А.В. і
співавтори

Бюллетень №11 от 15.11.2004
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співавтори
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Вісник психотерапії і
психофармакотерапії, №1-2 (910), с.142-145, 2006р

Малихін А.В. і
співавтори

К., 2006р

Малихін А.В. і
співавтори

Монографія, Л.,2007

Малихін А.В.
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Малихін А.В.

ПЕРЕЛІК НАУКОВИХ ПРАЦЬ
за період 2004-2011рр.
Назва наукової праці
1
Патент Украины №3028 А61В5/02
«Способ диагностики вегетососудистых
пароксизмов»
Патент Украины №3546 А61В5/02
«Процесс неинвазивного определения
показателей гомеостаза объекта

Видавництво, назва журналу
(номер, рік)

Прізвище,
ім’я та побатькові
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Бюллетень №10 от 15.10.2004
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Малихін А.В. і
співавтори

Бюллетень №11 от 15.11.2004

Малихін А.В.,
Пулавский А.А

биосреды».
Методичні рекомендації “Використання
багатофункціональної програми “Успіх”
для скринінгової оцінки основних
параметрів життедіяльності людини
(гемодинамічних, біохімічних та
імунологічних)”
Нарушение взаимосвязи системноорганного кровообращения в остром
периоде политравмы на основе изучения
водно-электролитного обмена и его
коррекции с помощью КВЧ-терапии
Динамика температурных показателей
активных точек, как отражение состояния
тромбин-плазминовой системы и ее роли в
регуляции нуклеинового обмена
гомеостаза
Методичні рекомендації «Неінвазивна
комплексна оцінка параметрів гомеостазу,
формулик рові, біохімічних, метаболічних
і гемодинамічних показників»
Вегетативні пароксизмальні стани і
терморегуляція організму
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ПЕРЕЛІК НАУКОВИХ ПРАЦЬ
за період 2012-2014рр.
Назва наукової праці
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Thermoregulation of organism as a basic of
the Methods of Non-Invasive Hemogram
Analyzes “AMP”.
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різних формах зловживання алкоголем.
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Эндогенный спирт и метаболические
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Acetaldehyde and endogenous alcohol in
pathogenetic mechanism of formation of
Parkinson’s Diseases.
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медицине

психоневрогії», Харків, 2012,
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пов’язані з нею порушення»
(Parkinson’s Disease and related
disorders), 8-11 грудня 2013,
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Glomus caroticus, environment, time
parameters of cardiac and pathogenetic
mechanisms of formation of somatogenic
depression and mixed encephalopathies on the
methodological grouds of non-invasive
hemogram analyzer
Thermoregulation of an organism and
determination of blood parameters of a
human on the base of nononvasive
thechnology ”Non-Invasive Hemogram
Analyzes “AMP”.
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Роль єндотеліальної дисфункціїї в
патогенетичних механізмах формування
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відміни алкоголю у виді гострої
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