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Нечипоренко Валентина Василівна розпочала свою трудову діяльність у
1977  році вчителем початкових класів у СШ № 39 м. Запоріжжя, з 1983 року
працювала  вчителем російської мови та літератури в цій же школі. У 1985
році Валентина  Василівна  переведена  на  посаду  заступника  директора  з
навчальної роботи  Запорізької санаторної школи-інтернату № 8, а з 1989
року і до цього часу працює її директором.

Нечипоренко  В.В.  -  творча,  талановита,  енергійна  людина.  Під  її
керівництвом  в  системі  освіти  України  створено  заклад  нового  типу  -
Хортицький  навчально-реабілітаційний  багатопрофільний  центр,  головне
завдання якого - здійснення  комплексної реабілітації хворих дітей. Валентина
Василівна  створила  заклад,  який  випереджає  запити  суспільства,  в  якому
панує  атмосфера  наукового  пошуку,  який  готує  і  зрощує  ініціативно-
творчий тип особистості, заклад, в якому завтра починається сьогодні. На
його  базі  під  керівництвом  Інституту  інноваційних  технологій  і  змісту
освіти  Міністерства  освіти  і  науки  України  проводиться  Всеукраїнський
соціально-педагогічний  експеримент  «Комплексна  медична,  психологічна,
педагогічна реабілітація вихованців шкіл-інтернатів».

У  центрі  запроваджено  моніторинг  освітньо-реабілітаційного  процесу,
створена  особистісно  зорієнтована  педагогічна  система  з  реабілітаційним
компонентом,  розроблені  інноваційні  освітньо-реабілітаційні  технології
навчання та виховання, експериментальні програми корекційно-розвивальних
курсів, виховні програми розвитку життєвої компетентності вихованців. Досвід
багаторічної роботи Валентини Василівни представлений у 78 наукових роботах,
серед яких 4 монографії, науково-методичні посібники, збірники наукових праць
та  фахові  статті.  Останні  з  них:  «Життєтворчість  особистості:  концепція,
досвід,  проблеми» (Запоріжжя,  2009 р.),  «Вища педагогічна  освіта  і  наука
України:  історія,  сьогодення  та  перспективи  розвитку»  (Київ,  2009  р.),
«Освіта осіб з інвалідністю в Україні» (Чернівці, 2010 р.),  «Теорія і практика
життєвого  проектування  саморозвитку  особистості»  (Запоріжжя,  2011  р.),
«Особливості  функціонування  навчально-реабілітаційних  центрів  як
відкритої  освітньої  системи:  монографія»  (Запоріжжя,  2012  р.),  «Системний
розвиток  навчально-реабілітаційного  центру  як  відкритої  інноваційної
соціально-освітньої інституції: монографія» (Запоріжжя, 2013 р.).

З  2001  року  Хортицький  навчально-реабілітаційний  багатопрофільний
центр є експериментальним майданчиком Міністерства освіти і науки України,
у  2002  році  його  визначено  базовим  експериментальним  закладом  зі
створення реабілітаційного простору у Запорізькому регіоні, у 2007 році
Хортицькому  навчально-реабілітаційному  багатопрофільному  центру



надано  статус  експериментального  інноваційного  навчального  закладу.  У
2010  році  Указом  Президента  України  за  вагомий  внесок  у  розвиток
вітчизняної освіти, розроблення і практичну реалізацію інноваційних технологій
комплексної медичної, психолого-педагогічної,  соціальної реабілітації дітей
та  молоді  з  особливими  освітніми  потребами  Хортицькому  центру  надано
статус національного.

Діти з інвалідністю залучені до всіх структурних підрозділів навчально-
реабілітаційного  центру:  обласного  центру  ранньої  соціальної  реабілітації
дітей-інвалідів, дитсадка, школи, коледжу.

На  базі  Хортицького  навчально-реабілітаційного  багатопрофільного
центру  на  високому  науково-методичному  рівні  неодноразово  проводились
всеукраїнські  науково-практичні  конференції  та  семінари  для  керівників
санаторних інтернатних закладів  України  та  області.  Досвід  роботи  закладу
представлено та впроваджено в багатьох регіонах України.

Завдяки  невтомній  плідній  праці,  високому  професіоналізму
Валентини  Василівни у  навчальному закладі  створені  умови для ефективної
медичної  реабілітації  хворих  дітей  за  рахунок  запровадження  новітніх
лікувально-оздоровчих  методик.  У  центрі  створена  сучасна  матеріально-
технічна база. Працюють комп'ютерний діагностичний центр з програмним
забезпеченням, ультразвукова діагностична установка, фізіотерапевтичний
та  стоматологічний  кабінети,  кабінети  гідрокінезотерапії  та
механотерапії,  клінічна  і  біохімічна  лабораторія,  три  комп'ютерних
кабінети,  поліграфічний центр,  видавництво,  кабінети для надання  освітніх
послуг.

Валентина  Василівна  зуміла  створити  творчий  колектив  однодумців-
педагогів.  У центрі працюють 18 викладачів з науковим ступенем кандидата
наук,  понад  50  %  викладачів  з  вищою  категорією,  3  заслужених  вчителі
України, вчителі-методисти,  старші вчителі. З ними вона успішно працює над
подальшою  розбудовою  навчально-реабілітаційного  закладу,  залучає  до
співпраці  широкі  кола  громадськості  для  розвитку  реабілітаційного
простору у регіоні.

Під  керівництвом  Нечипоренко  В.В.  у  2005  році  Хортицький
навчально-реабілітаційний центр взяв участь у конкурсі «100 найкращих шкіл
України» та зайняв призове місце у номінації «Школа педагогічного досвіду», у
2006 році Валентина Василівна стала переможцем у конкурсі «100 найкращих
керівників  шкіл  України  у  номінації  «Моніторинг  освітнього  процесу
(технології)», у 2007 році вона успішно захистила кандидатську дисертацію на
тему  «Системний  розвиток  навчально-реабілітаційного  центру  як  умова
формування  життєвих  компетенцій  в  учнів  з  обмеженими  можливостями
здоров'я»,  у  2011  році  -  перемогла  у  Всеукраїнському  конкурсі  на  кращу
модель навчального закладу «Школа майбутнього». У  2013 році їй  присвоєно
вчене звання доцента кафедри педагогіки і педагогічної майстерності, у цьому
ж  році  Валентина  Василівна  захистила  докторську  дисертацію.  Рішенням
Атестаційної  колегії  від  14.02.2014  Нечипоренко  В.В.  присвоєно  науковий



ступінь доктора педагогічних наук зі спеціальності «корекційна педагогіка».
Хортицький  національний  навчально-реабілітаційний  багатопрофільний

центр  спільно  з  Департаментом  освіти  і  науки  Запорізької  обласної
державної  адміністрації  є  засновником  Всеукраїнського  інтеграційного
фестивалю дитячої життєтворчості  «Шлях до успіху», який уже п'ять років
поспіль  проходить  на  базі  закладу.  Метою  заходу  є  надання  рівних
можливостей для творчої самореалізації дітей незалежно від їх віку, статі та
індивідуальних особливостей (фізичні вади, розумові обмеження тощо).

Заклад заснував  та  видає  всеукраїнську  газету  для молоді  «Майстер-
клас»,  аудиторія якої -  молоді люди з інвалідністю, спеціалісти у галузі
реабілітації  та соціалізації дітей і молоді з особливими потребами, батьки,
усі небайдужі до цієї проблеми громадяни.

Творчий  підхід  до  організації  навчально-реабілітаційного  процесу,
модернізації  матеріально-технічної  та  науково-методичної  бази  закладу,
плідна  праця  над  оновленням змісту  освіти,  безмежна відданість  улюбленій
справі  та  інтересам  держави  характеризують  Валентину  Василівну  як
високопрофесійного,  мудрого,  грамотного  керівника.  Завдяки  великій
працьовитості,  скромності,  любові до своєї  професії,  повазі  й увазі до людей
вона користується заслуженим авторитетом серед колег, студентів,  вихованців
та їхніх батьків.

Згідно з рішенням Запорізької обласної ради від 27.08.2015 № 45 змінено
тип  та  найменування  комунального  закладу  «Хортицький  національний
навчально-реабілітаційний багатопрофільний центр» Запорізької обласної ради
на  комунальний  вищий  навчальний  заклад  «Хортицька  національна
навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради.

Нечипоренко В.В. - вчитель-методист, «Відмінник освіти України»,
неодноразово  нагороджена  дипломами  та  грамотами  Міністерства  освіти  і
науки  України, заслужений вчитель України, нагороджена орденом княгині
Ольги III  ступеня, II ступеня, орденом «3а заслуги перед Запорізьким краєм» III
ступеня.


