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Теп ло го вес ня но го ран ку, 6 квітня 1988 р., в ро дині 
Лю бові Ва силівни та Оле га Во ло ди ми ро ви ча Філо-
нен ків на ро ди ла ся дов го очіку ва на до неч ка Вікто-

рія. Її ди ти н ство ми ну ло на маль ов ничій Жи то мир щині, у 
смт Чо по вичі Ма линсь ко го райо ну. Зго дом сім’я пе реїха ла 
на Пол тав щи ну.

У 2005 р. Вікторія Олегівна ста ла ви пу ск ни цею Об лас-
но го ліцею для об да ро ва них дітей із сільсь кої місце вості 
імені А. С. Ма ка рен ка. Нині во на з теп лом у серці зга дує 
дирек то ра Ва лерія Іва но ви ча Шуль гу, клас них керівників 
Га ли ну Олексіївну Аніскіну та Раїсу Іванівну Но вак і всіх 
та ла но ви тих пе да гогів ліцею, які, не шко ду ю чи сил, да ва-
ли уч ням знан ня, нав ча ли на по лег ли вості, відповідаль-
ності, праг нен ня до успіху. То го ж 2005 р. Вікторія Олегівна 
всту пи ла на пси хо ло го-пе да гогічний фа куль тет ПДПУ 
ім. В. Г. Ко ро лен ка. Сту дентські ро ки во на зга дує як один 
із найя ск равіших періодів жит тя, яким зав дя чує де ка ну 
фа куль те ту На талії Дмитрівні Ка ра пу зовій, на у ко вим 
керівни кам Лілії Во ло ди мирівні Ли тов чен ко, Ользі 
Да нилівні Крав чен ко, Ан желі Станіславівні Хар чен ко та всім 
вик ла да чам ка федр пси хо логії, соціаль ної та ко рек цій ної 
пе да гогіки. Особ ли ве місце у про фесійно му ста нов ленні 
Вікторії Не жен це вої зай ня ло спілку-
ван ня з виз нач ним пси хо ло гом — 
про фе со ром Во ло ди ми ром Фе до-
ро ви чем Мор гу ном.

Вікторія Олегівна бу ла ак тив-
ним чле ном сту де нтсь кої на у ко вої 
асоціації, з 2009 р. очо лю ва ла сту-
де нт сь ке на у ко ве то ва ри ст во пси-
хо ло го-пе да гогічно го фа куль те ту; 
бра ла участь у міжна род них і все-
ук раїнсь ких на у ко во-прак тич них 
кон фе ренціях, має 14 на у ко вих 
публікацій. Роз ро би ла ме то дичні 
ре ко мен дації «Пси хо логічні особ-
ли вості са мо ре гу ляції у підлітко во-
му віці» з нав чаль ної дис ципліни 
«Віко ва пси хо логія».

У 2009 р. Вікторія Олегівна 
стала ви пу ск ни цею Ук раїнсь ко го 
інсти ту ту по зи тив ної крос-куль тур-
ної пси хо те рапії та ме не дж мен ту, 
де от ри ма ла перші прак тичні 

навич ки про фесійно го кон суль ту ван ня, поз найо ми ла ся 
з відо ми ми вітчиз ня ни ми пси хо ло га ми. А у 2010 р. во на 
із відзна кою закінчи ла Пол тавсь кий національ ний пе да го-
гічний універ си тет імені В. Г. Ко ро лен ка та здо бу ла квалі-
фікацію магістра прак тич ної пси хо логії, вик ла да ча пси хо-
логії.

Про фесійне ста нов лен ня Вікторії Олегівни Не жен це вої 
роз по ча ло ся у те ри торіаль но му центрі соціаль но го обс лу го-
ву ван ня Пол тавсь ко го райо ну, під керівницт вом ди рек то ра 
ус та но ви Ок са ни Ми хайлівни Гон ча рен ко. В. О. Не жен це-
ва бу ла пер шим пси хо ло гом цент ру й док ла ла мак си му му 
зу силь для піднят тя іміджу пси хо логічної служ би, по пу ля-
ри зації пси хо логічної до по мо ги се ред лю дей стар шо го 
віку, пенсіонерів та інвалідів з 18 років. Ак тив но пра цю ва-
ла над уп ро вад жен ням су час них пси хо те ра пев тич них 
нап рямів до по мо ги предс тав ни кам піль го вих ка те горій 
на се лен ня, зок ре ма індивіду аль них кон суль тацій, се ансів 
аро ма те рапії, му зи ко те рапії, арт-те рапії, бібліоте рапії, 
віде о те рапії, різно манітних тренінгів і лекції. Ро бо та 
Вікторії Не жен це вої висвітле на в низці на у ко вих статей. 

З 2014 р. приз на че на завіду ва чем відділен ня соціаль но-
по бу то вої адап тації те ри торіаль но го цент ру соціаль но-

го обс лу го ву ван ня Пол тавсь ко го 
райо ну. Вікторія Олегівна лю бить 
свою ро бо ту і лю дей, має не а би я-
кий ав то ри тет се ред ко лег.

Серед її захоплень — фотогра-
фія, музика, спорт, науково-
пізнавальна діяльність. У пла нах — 
за хист кан ди датсь кої ди сер тації.

В. О. Неженцева на го род же на 
низ кою гра мот і по дяк за на у ко во-
дослідну ро бо ту, ва го мий вне сок у 
ста нов лен ня сту де нтсь ко го са мов-
ря ду ван ня, ак тив ну гро мадсь ку 
по зицію, ре алізацію соціаль них 
прог рам і дер жав ної політи ки у 
сфері на дан ня соціаль них пос луг. 
Вікторія Олегівна впев не на, що 
ос но вою людсь ко го щас тя є лю бов 
до своєї спра ви, ад же піклу ю чись 
про щас тя інших, ми зна хо ди мо 
своє влас не.

Од ру же на.В родинному колі
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