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Автобиография. Родилась 7 ноября 1972 в г. Жигулевск Куйбышевской области
Российской Федерации. Трудовую деятельность начала в 1989 г., работая младшей
медицинской сестрой гинекологического (1989-1990 гг.), хирургического
(1990-1991 гг.) отделений городской больницы № 3 г. Мариуполя. С 1992 г. –
студентка Харьковского государственного медицинского университета, который
окончила с отличием в 1999 г. по специальности «Лечебное дело». В 1999-2000
гг. проходила интернатуру на базе городской больницы № 18 г. Донецка по
специальности «Терапия», где продолжила работать в должности врача-терапевта
поликлиники до 2002 г. В 2002-2011 гг. – заведующая Центром первичной медикосанитарной помощи НФаУ, врач-терапевт Областной студенческой больницы (г.
Харьков). В Национальном фармацевтическом университете работает с 2011 года в

должности ассистента; с 2014 года – доцента. В 2008 году защитила
диссертационную работу на соискание ученой степени кандидата медицинских наук
«Противовоспалительные и репаративные свойства суппозиториев «Пантезин» на
основе декспантенола» (специальность 14.03.05 – Фармакология, научный
руководить – д.мед.н.. проф. Березнякова А.И., Одеса, 2008). В 2017 году –
защита докторской диссертации «Цирканнуальные, возрастные и половые
особенности синтеза эпифизарного и экстрапинеального мелатонина при
гастральных язвах» (специльаность 14.03.04 – патологическая физиология;
научный консультант – д.мед.н., проф. Кононенко Н.Н.; Сумы, 2017).
Обязанности и поручения: заведующая учебным процессом кафедры, ответственная
за дистанционный курс «Патологическая физиология», электронный журнал
кафедры.
Публикации. Является автором и соавтором 39 научных работ, 2 учебников с
грифом МОН Украины, 6 учебных пособий (2 с грифом МОН Украины)
Учебники:
Патологічна анатомія: підручник для студентів вищого фармацевтичного
навчального закладу /В.А. Воковой, Н.М. Кононенко, В.В. Гнатюк та ін. –
Х.: НФаУ: Золоті сторінки, 2013. – 392 с. Затверджено Міністерством освіти
і науки, молоді та спорту України як підручник для студентів вищих
навчальних закладі (лист №1/11-5216 від 12.03.2013 р.)
Фармакогенетика. Конспект лекцій / Н.М. Кононенко, В.В. Гнатюк, А.В.
Зайченко та ін. – Х. : НФаУ, Золоті сторінки, 2018 р. – 144 с.
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник
для студентів вищих навчальних закладів (лист № 1/11-4731 від 17.05.2017
р.)
Учебные пособия:
Pathological Physiology: Manual for students of higher schools / S.I.
Kryzhna, N.M. Kononenko, T.I. Tyupka, I.U. Tischenko, I.I. Shevtsov, V.A.
Volkovoy, V.V.Hnatiuk. – Kharkiv : NUPh : Golden Pages, 2012. – 200 p.
Затверджено МОН молодьспорт України (лист №1/11-12487 від 27.12.2011).
Гігієна у фармації : навчальний посібник для студентів вищ. навч. закл. /
Н.М. Кононенко, В.В. Чікіткіна, В.А. Волковой, В.В. Гнатюк, М.О. Остапець.
– Харків : НФаУ: Золоті сторінки, 2016. – 296 с. Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України (лист № 11-84 від 12.01.2016 року)
Робочий зошит з патологічної фізіології. Навчально-методичний посібник для
підготовки до ліцензійного іспиту «Крок-1. Фармація» (видання четверте,
доповнене) / Н. М. Кононенко, А. І. Березнякова, В.А. Волковой, В.В.
Гнатюк, В.В. Чікіткіна, І.І. Шевцов, В.А. Рибак, С.І. Миронченко, М.О.
Остапець, А.С. Мінухін, С.С. Соколова.; під ред. Н. М. Кононенко. – Х.:
НФаУ, 2018. – 171 с.
Working notebook on the pathologic physiology. Educational methods benefit

for the preparation for the license examination «STEP-1. Pharmacy» /N.M.
Kononenko, V.A. Volkovoy, V.V. Hnatiuk , M.O. Ostapets, S.I. Myronchenko,
Chikitkina V.V.; edited by prof. N.M. Kononenko. – Kharkiv:
NPhaU, 2018 – 166 р.
Робочий журнал з патологічної фізіології для лекцій, практичних,
семінарських занять: навчально-методичний посібник для роботи на лекціях,
практичних і семінарських заняттях здобувачів вищої освіти спеціальностей
«226 Фармація»; «226 Фармація, промислова фармація»; «224 Технології
медичної діагностики та лікування» / Н.М. Кононенко, В.В. Гнатюк, М.О.
Остапець, В.А. Волковой, В.А. Рибак, Н.В. Деркач, В.В. Чікіткіна, С.І.
Миронченко, І.І. Шевцов, С.С. Соколова. – Х.: НФаУ, 2018.– 170 с.
Монография:
Пам’ятати про минуле, дбати про майбутнє. Історія кафедри патологічної
фізіології Національного фармацевтичного університету до 30-річчя кафедри.
Монографія / За ред. В.П. Черних; уклад. В.П. Черних, Н.М. Кононенко, А.І.
Березнякова, Т.І.Тюпка, І.Ю. Тіщенко, І.І. Шевцов, В.В. Гнатюк, В.В.
Чікіткіна, В.А. Волковой, С.І. Крижна. – Х. : «Цифрова друкарня № 1»,
2013. – 316 с.
Методические рекомендации:
Патологічна фізіологія. Модуль 1. Методичні рекомендації для здобувачів
вищої освіти: метод. розробка до практичних і семінарських занять
спеціальностей «226 Фармація»; «226 Фармація, промислова фармація»; «224
технології медичної діагностики та лікування» / Н.М. Кононенко, А.І.
Березнякова, В.А. Волковой, В.В. Гнатюк та ін. – Х.: НФаУ, 2018.– 148 с.
Патологічна фізіологія. Модуль 2. Методичні рекомендації для здобувачів
вищої освіти: метод. розробка до практичних і семінарських занять
спеціальностей «226 Фармація»; «226 Фармація, промислова фармація»; «224
технології медичної діагностики та лікування» / Н.М. Кононенко, А.І.
Березнякова, В.А. Волковой, В.В. Гнатюк ті ін. – Х.: НФаУ, 2018.– 141 с.
Патологическая физиология. Модуль 1: методические рекомендации к
практическим и семинарским занятиям для соискателей высшего образования
специальности «226 Фармация» образовательные программы «Фармация для
иностранных студентов» / Н.Н. Кононенко, А.И. Березнякова, В.А. Волковой,
В.В. Гнатюк та ін. – Х.: НФаУ, 2018.– 143 с.
Патологическая физиология. Модуль 2: методические рекомендации к
практическим и семинарским занятиям для соискателей высшего образования
специальности «226 Фармация» образовательные программы «Фармация для
иностранных студентов» / Н.Н. Кононенко, А.И. Березнякова, В.А. Волковой,
В.В. Гнатюк та ін. – Х.: НФаУ, 2018.– 148 с.
Клінічна патогістологія: метод. реком. до практ. та сем. занять для
здобувачів вищої освіти спеціальності 224 «Технології медичної діагностики
та лікування» / Н.М. Кононенко, В.В. Чікіткіна, В.В. Гнатюк та ін. – Х.:
Вид-во НФаУ, 2018.– 167 с.

Клінічна патогістологія: метод. вказ. для викл. до практ. та сем. занять
із здобувачами вищої освіти спеціальності 224 «Технології медичної
діагностики та лікування» / Н.М. Кононенко, В.В. Чікіткіна, В.В. Гнатюк та
ін. – Х.: Вид-во НФаУ, 2018.– 183 с.
Гігієна у фармації та екологія: метод. реком. до практ. та сем. занять для
здобувачів вищої освіти / Н.М. Кононенко, В.В. Чікіткіна, В.В. Гнатюк та
ін. – Х.: Вид-во НФаУ, 2018.– 75 с.
Доклады, выступления:
Практичний досвід впровадження дистанційного курсу на кафедрі патологічної
фізіології НФаУ / Доповідь на VII Національному конгресі патофізіологів
України з міжнародною участю «Патофізіологія і фармація: шляхи
інтеграції»(Харків, 5–7 жовтня 2016 р.)
Дослідження мелатонін-продукуючих клітин шлунка при станах, пов’язаних з
дефіцитом мелатоніну / Доповідь на VII пленумі Українського наукового
товариства патофізіологів та науково-практичній конференції, присвячених
110-річчю з дня народження члена-кореспондента АМН СРСР, професора М.Н.
Зайка «Інтегративні механізми патологічних процесів: від експериментальних
досліджень до клінічної практики» (Полтава, 11–12 жовтня 2018 р.)
Членство в специализированных ассоциациях: ОО «Украинское научное общество
патофизиологов»
Дисциплины, которые преподаются: патологическую физиологию, гигиену у
фармации, гигиену у фармации и экологию, прикладные аспекты фундаментальной
медицины (выборочная), патофизиология болезней цивилизации (выборочная)

