
АВТОБІОГРАФІЯ. 

 

Я, Пономарьов Володимир Іванович, українець, народився 3 грудня 

1975 року в смт. Троїцьке, Луганської області у родині лікарів. Батько – 

Пономарьов Іван Максимович, 1936 р. н., працював у Куп’янській ЦРЛ на 

посаді районного лікаря-психіатра та викладав у КЗОЗ «Куп’янський медичний 

коледж ім. Марії Шкарлетової», помер; матір – Пономарьова Раїса Михайлівна, 

1947 р. н., працювала лікарем-лаборантом у Куп’янській ЦРЛ, пенсіонерка, 

інвалід II гр.; сестра – Єдимент Людмила Іванівна, 1977 р. н., власник ТОВ 

АУРА-ІНВЕСТ».  

У 1988 році моя родина переїхала до м. Куп’янська, Харківської області. 

У 1993 році я закінчив Куп’янську середню школу №6 зі срібною медаллю. 

Після закінчення школи з жовтня 1993р. по липень 1994р. я працював санітаром 

операційного блоку в Куп’янській ЦРЛ. 

З 1.09.1994 р. по 30.06.2000 р. навчався в Харківському державному 

медичному університеті на II-му медичному факультеті; закінчив ХДМУ за 

спеціальністю «Лікувальна справа». З 1.08.2000р. по 30.06.2001р. проходив 

інтернатуру при кафедрі психіатрії, наркології та медичної психології ХДМУ 

на базі 1-го психіатричного відділення ХМКПНЛ № 15; закінчив інтернатуру за 

спеціальністю «Психіатрія»  

З 2001 по 2004 рік працював старшим лаборантом та за сумісництвом 

асистентом (2001-2003 рр.) на кафедрі психіатрії, наркології та медичної 

психології Харківського державного медичного університету. 

З вересня 2004 року по вересень 2005 року працював асистентом кафедри 

психіатрії, наркології та медичної психології ХДМУ.  

У лютому 2005 року захистив кандидатську дисертацію за темою: 

«Тютюнопаління у осіб молодого віку (клінічне та експериментально-

фізіологічне дослідження)» за спеціальністю 14.01.17 – наркологія. У грудні 

2005 року отримав диплом Doctor of Philosophy, Ph.D.  

З вересня 2005 року по березень 2012 року працював на посаді доцента 

кафедри психіатрії, наркології та медичної психології Харківського 

національного медичного університету. В 2006 році отримав вчене звання 

доцента кафедри психіатрії, наркології та медичної психології. 

В лютому 2011 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня 

доктора медичних наук за двома спеціальностями 14.01.16 – психіатрія та 

14.01.17 – наркологія за темою: «Несоціалізований розлад поведінки та 

залежність від летких органічних сполук у підлітків». 

З 07.03.2012р. по 31.08.2012р. працював професором кафедри загальної та 

клінічної патології медичного факультету Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна. 

З 01.09.2012р. по 18.06.2019р. – завідувач кафедри психіатрії, наркології, 

неврології та медичної психології медичного факультету Харківського 

національного університету імені В.Н. Каразіна. В 2013 році отримав вчене 

звання професора кафедри психіатрії, наркології, неврології та медичної 



психології. З листопада 2014 року академік Академії наук вищої освіти України; з 

грудня 2016 року академік Міжнародної академії освіти і науки. 

У 2014 році від Комітету Верховної Ради України з питань охорони 

здоров’я та НАМН України був нагороджений медаллю «За охорону здоров’я 

нації» та грамотою; у 2014 році отримав Подяку Національної академії 

педагогічних наук України за вагомий особистий внесок у розвиток науки і 

освіти, підготовку висококваліфікованих спеціалістів та з нагоди 210-річчя від 

дня заснування Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна; 

від Академії наук вищої освіти України нагороджений медаллю «За вагомий 

внесок у розвиток освіти і науки», 2015р. У травні 2016 року до Дня науки 

нагороджений Харківською обласною державною адміністрацією дипломом 

стипендіата в галузі науки імені Іллі Ілліча Мечникова (з медицини і біології) за 

особисті досягнення в галузі науки, вагомий внесок у вирішення науково-

технічних та соціально-економічних проблем Харківської області. В червні 

2017 року від Управління СБУ в Харківській області був нагороджений 

грамотою за вагомий внесок у справу забезпечення державної безпеки України. 

В липні 2018 року від Комітету Верховної Ради України з питань охорони 

здоров’я та НАМН України був нагороджений почесною відзнакою-орденом 

«МЕДИЧНА СЛАВА» та дипломом за значний особистий внесок в охорону 

здоров’я нації, високий професіоналізм та багаторічну сумлінну працю. В 

грудні 2018 року під час проведення Міжнародного конгресу «Освіта і наука 

заради миру та розвитку суспільства» та урочистого засідання Академії наук 

вищої освіти України був нагороджений медаллю ім. Ярослава Мудрого, 

медаллю «Флагман освіти і науки України» та почесною грамотою. 

Пройшов стажування в Празькому інституті підвищення кваліфікації, м. 

Прага, 20-27 листопада 2016р. за програмою підвищення кваліфікації: 

«Публікаційна та проектна діяльність в країнах Євросоюзу: від теорії до практики».  

У лютому 2019 року закінчив Харківський регіональний інститут 

державного управління Національної академії державного управління при 

Президентові України, здобув кваліфікацію: ступінь вищої освіти магістр, 

спеціальність «Публічне управління та адміністрування», освітня програма 

«Публічне управління та адміністрування». 

Під моїм керівництвом в Харківському національному університеті імені 

В.Н. Каразіна відкрито аспірантуру за спеціальністю 14.01.16 – «Психіатрія»; 

започатковано міжнародний науково-практичний журнал «Психіатрія, 

неврологія та медична психологія»; захищено 5 кандидатських дисертацій, 

проведено 7 міжнародних конференцій та 8 круглих столів. 

Я входжу до складу Ради молодих учених при МОН; є членом Експертної 

ради МОН з експертизи проектів наукових робіт, науково-технічних 

(експериментальних) розробок молодих учених та є головою секції Ради за 

фаховим напрямком: «Розробка і впровадження нових технологій та обладнання 

для якісного медичного обслуговування, фармацевтики, профілактики та 

лікування захворювань; біотехнології».  



Неодноразово був головою комісії з акредитаційної експертизи вищих 

навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих 

професійних училищах. 

Я автор та співавтор 260 публікацій, з них 153 наукових праць, 75 

навчально-методичного характеру, 8 патентів України на корисну модель, 19 

свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір, 4 рацпропозицій та 1 

наукової пропозиції.  

Маю вищу кваліфікаційну категорію лікаря – психіатра, нарколога, 

психотерапевта, а також маю спеціалізації з неврології, сексопатології, 

медичної психології та судово-психіатричної експертизи. 

Розлучений. Син – Пономарьов Дмитро Володимирович, 2005 р. н.; 

донька – Пономарьова Анна Володимирівна, 2014 р. н. 

Проживаю за адресою: м. Харків, вул. Хвильового, буд. 3. 

Під судом та слідством я та мої родичі не перебували. 
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