
Про співробітників лабораторії репродуктивної ендокринології   
 

 

Карпенко Ніна Олексіївна 
Завідуюча лабораторії репродуктивної ендокринології,  

кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник 

 

Закінчила в 1979 році Харківський державний університет за 

спеціальністю «Біолог». У 1992 році захистила кандидатську дисертацію 

на тему: «Гонадно-тиреоидные взаимоотношения в регуляции полового 

поведения самцов крыс» за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини та 

тварин. 

Є автором та співавтором більше 300 наукових праць, серед яких близько 20 публікацій в 

закордонних виданнях, у тому числі 2 монографій, 1 методичних рекомендацій, 2 винаходів СРСР, 

1 винаходу та 8 патентів України на корисну модель. Є членом Наукового товариства фізіологів. 

Бере активну участь у роботі наукових конгресів, з’їздів, симпозіумів. 

Сфера інтересів: Фізіологія і патофізіологія чоловічих і жіночих статевих залоз; вивчення 

ролі несприятливих факторів, що діють на різних етапах онтогенезу в механізмах формування 

порушень репродуктивної функції; створення нових препаратів для лікування чоловічого 

безпліддя, у тому числі з використанням сполук у наноформі, опікується проблемами розробки 

експериментальних моделей вивчення ендокринної патології та біоетики.  

 

    

Коренева Євгенія Михайлівна 
Старший науковий співробітник лабораторії репродуктивної 

ендокринології, кандидат біологічних наук 

 

Закінчила в 1981 році Харківський державний університет за 

спеціальністю «Біолог. Викладач біології та хімії». У 1991 році 

захистила кандидатську дисертацію на тему: «Ренотропное действие 

тестостерона и его 5α-восстановленных метаболитов в условиях 

гонадэктомии» за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини та 

тварин. 

Є автором та співавтором більш ніж 260 наукових праць, у тому числі 1 монографії, 

1 посібника, 2 методичних рекомендацій та 2 патентів винахід СРСР, 1 винаходу України та 8 

патентів України на корисну модель. Є членом Наукового товариства фізіологів, сексологів та 

андрологів. Бере  активну участь у роботі наукових конгресів, з’їздів, симпозіумів. 

Сфера інтересів: Фізіологія і патофізіологія чоловічих і жіночих статевих залоз; вивчення 

ролі несприятливих факторів оточуючого середовища, в тому числі ендокринних руйнівників, та 

способу життя, що діють на різних етапах онтогенезу в механізмах формування порушень 

репродуктивної функції та створення нових засобів щодо лікування чоловічого безпліддя. 

 



 

 

Чистякова Еліна Євгенівна 
Старший науковий співробітник лабораторії репродуктивної 

ендокринології кандидат біологічних наук 

 

закінчила в 1998 році Харківський державний університет за 

спеціальністю «Біолог» У 2009 році захистила кандидатську дисертацію 

на тему: «Стан репродуктивної функції нащадків стресованих самців 

щурів» за спеціальністю 14.01.14 – ендокринологія. 

Є автором та співавтором більше 117 наукових праць, у тому числі 4 

патентів України на корисну модель. Є членом Наукового товариства фізіологів.  

 Сфера інтересів: Фізіологія і патофізіологія чоловічих і жіночих статевих залоз; 

вивчення ролі несприятливих факторів, що діють на різних етапах онтогенезу в механізмах 

формування порушень репродуктивної функції; створення нових препаратів для лікування 

чоловічого безпліддя.  

 

 

 

 

Смолєнко Наталія Павлівна 
Старший науковий співробітник лабораторії репродуктивної 

ендокринології, кандидат біологічних наук 

 

Закінчила в 1991 році Харківський державний університет за 

спеціальністю «Біолог». У 2009 році захистила кандидатську дисертацію на тему: 

«Нейрофізіологічні особливості впливу системи позитивного емоційного підкріплення на процеси 

неспання-сон в онтогенезі» за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин. 

 Автор та співавтор більше 129 наукових праць, у тому числі 5 патентів України на корисну 

модель. Є членом Наукового товариства фізіологів.  

 Сфера інтересів: Фізіологія і патофізіологія чоловічих і жіночих статевих залоз; 

вивчення ролі несприятливих факторів, що діють на різних етапах онтогенезу в механізмах 

формування порушень репродуктивної функції; створення нових препаратів для лікування 

чоловічого безпліддя. Особливістю наукових інтересів Наталі Павлівни є вивчення поведінки 

тварин (статевої та емоційної сфери) та вивчення сперматогенезу. 

 

 

 

Величко Наталія Федорівна 
Молодший науковий співробітник лабораторії репродуктивної 

ендокринології  

 

Закінчила в 2004 році Харківський національний університет за 

спеціальністю «Біохімік». Виконує  дисертаційну роботу на тему 

«Віддалені наслідки неонатального впливу фітоестрогенів і стресу на 

репродуктивну функцію та гормонально-метаболічні показники у дорослих 

самців щурів (експериментальне дослідження)» 

Є автором та співавтором понад 38 наукових праць, у тому числі 1 патенту України на 

корисну модель.  



Сфера інтересів: Фізіологія, патофізіологія тв. біохімія чоловічих і жіночих статевих 

залоз; вивчення ролі несприятливих факторів, що діють на різних етапах онтогенезу в механізмах 

формування порушень репродуктивної функції; створення нових препаратів для лікування 

чоловічого безпліддя. Наталія Федорівна опікується проблемами метаболічних розладів у особин з 

ендокринопатіями та їх статевими відмінностями. 

 

 

 

 

Бєлкіна Інна Олегівна 
Молодший науковий співробітник лабораторії репродуктивної ендокринології  

 

Закінчила в 2013 році Харківський національний університет із відзнакою за 

спеціальністю «Фізіологія людини і тварин». Виконує дисертаційну роботу на 

тему «Застосування наночастинок гадоліній ортованадату для корекції 

розладів чоловічої репродуктивної функції (експериментальне дослідження)». 

Є автором та співавтором понад 50 наукових праць. Є членом Наукового товариства 

фізіологів.  

Сфера інтересів: Фізіологія, патофізіологія та біохімія чоловічих і жіночих статевих залоз; 

вивчення ролі несприятливих факторів, що діють на різних етапах онтогенезу в механізмах 

формування порушень репродуктивної функції; створення нових препаратів для лікування 

чоловічого безпліддя, вивчення метаболічних розладів у особин з ендокринопатіями.   

 

 

 

Гурина Олена Ернестівна 
Лаборант лабораторії репродуктивної ендокринології  

 

Закінчила в 1989 році Харківський національний університет за 

спеціальністю «Генетика та цитологія». 

Сфера інтересів: Фізіологія і патофізіологія чоловічих і жіночих 

статевих залоз; вивчення ролі несприятливих факторів, що діють на 

різних етапах онтогенезу в механізмах формування порушень 

репродуктивної функції; створення нових препаратів для лікування 

чоловічого безпліддя. 

 

 


