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Народилася 28 липня 1952 р. у с. Обтове Кро-
левецького району Сумської області. Батьки, Кате-
рина Володимирівна Чуйко та Микола Порфирович 
Чуйко, працювали в галузі сільського господарства. 
Професійний вибір Валентина Миколаївна зробила 
рано: в сім’ї з повагою ставилися до фаху вчителя, крім 
того навчалася вона в Обтівській середній школі, педа-
гогічний колектив якої на чолі з заслуженим учителем 
України, фронтовиком Григорієм Микитовичем Іль-
ченком утілював у життя інноваційну педагогічну тех-
нологію Василя Сухомлинського.

Упродовж 1971–1976 рр. В. М. Андросова навча-
лася на філологічному факультеті Сумського держав-
ного педагогічного інституту імені А. С. Макаренка. 
Згодом працювала на освітянській ниві у м. Суми: стар-
шим вихователем, учителем, логопедом у ДНЗ № 30 
«Чебурашка», № 36 «Червона квіточка», навчально-
виховальному комплексі № 9 «Веснянка», ЗОШ I–
III ст. № 22. Взаємодіючи з дітьми різного віку, Вален-
тина Миколаївна зацікавилася питаннями проблем 
мовлення, самотужки вивчала фахову літературу, 
а в 1993–1997 рр. здобула другу вищу освіту за спе-
ціальністю «Логопедія» в Українському державному 
педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова, 
який обрала через його славу одного з провідних педа-
гогічних ВНЗ країни, а ще завдяки схвальним відгукам 
знайомих. Вона з теплотою згадує роки навчання та зі 
вдячністю — викладачів, особливо Олену Марківну 
Гопіченко, яка навчила азам логопедії, та знаного педа-
гога й науковця Євгенію Федорівну Соботович.

Валентина Андросова належить до числа провідних 
фахівців із надання логопедичної допомоги дітям. Вона 
має величезний досвід виховання, навчання і корекції 
вад мовлення у дітей дошкільного та молодшого шкіль-
ного віку, є педагогом-дослідником, новатором, автором 
інноваційної технології використання та впровадження 
ейдетичного методу з подолання вад звуковимови. 
Валентина Миколаївна розробила прийоми застосу-
вання символів звуків: фонетичних асоціацій, активі-
зації відчуттів, оживлення звуку, перевтілення, заці-
кавленості. Ця технологія дає можливість оптимально 
задіяти різні аналізаторні системи (зоро ву, слухову, 
артикуляційно-кінетичну, кінестетичну), вра ховуючи 
особливості дитячої психології; скоротити термін 
корекції звуків; впроваджувати елементи розвивально-
корекційного навчання від абстрактного до конкрет-
ного, від загального до одиничного.

Упродовж 2007–2009 рр. В. М. Андросова була 
керівником обласної «Школи молодого логопеда», 
а з 2006 р. вона працює на нововідкритій кафедрі лого-
педії СумДПУ ім. А. С. Макаренка. Викладає дисцип-
ліни «Інноваційні технології та їх використання в лого-
педичній роботі з дітьми», «Інтерактивне навчання 
в роботі з дітьми-логопатами», «Документація вчи-
теля-логопеда», «Законодавче та нормативне забезпе-
чення логопедичного процесу в навчальних і медичних 
закладах», є керівником і провідним методистом лого-
педичної практики студентів. За її ініціативи та без-
посередньої участі обладнані навчальний центр і нау-
ково-дослідна лабораторія з логопедії.

Опис досвіду роботи В. М. Андросової внесений 
до картотеки передового педагогічного досвіду Нау-
ково-методичного центру МОН України (2005). А в 
2007 р. Валентина Миколаївна стала переможцем 
Всеукраїнського конкурсу освітніх технологій серед 
практиків за інноваційну технологію «Модифіко-
вані кубики». Автор 55 наукових і методичних праць: 
«Виправляйко» (2004), «Мова символів жива — в ній 
звуки, букви і слова» (2006), «Логопедична практика 
в дошкільному навчальному закладі» (2012), «Правове 
забезпечення логокорекційного процесу в Україні» 
(2013), «Програма з корекції загального недорозвине-
ння мовлення дітей у реабілітаційному центрі» (2014), 
хрестоматії «Дислалія» (ч. 1, 2012; ч. 2, 2013; ч. 3, 2014).

Нагороджена медаллю «Ветеран праці», нагрудним 
знаком «Відмінник освіти України» (2006), Почесною 
грамотою (2002) та Подякою МОН України (2014), 
грамотами СумДПУ ім. А. С. Макаренка (2010–2012). 
Ім’я В. М. Андросової внесене до рубрики «Науково-
педагогічний Олімп університету» книги, присвяченої 
90-річчю СумДПУ. Життєве кредо Валентини Мико-
лаївни: «Вперед, і тільки вперед!» Вона переконана, що 
все на світі відбувається невипадково й безвихідних 
ситуацій не буває. А неодмінним супутником життя 
для неї завжди була книга.

Одружена. Чоловік Михайло Іванович Андро-
сов — член Спілки журналістів України, багато часу та 
сил віддає захисту довкілля Сумщини. Син Андрій — 
учасник бойових дій, із серпня 2014 р. перебуває в зоні 
АТО, захищаючи суверенність, свободу, незалежність 
нашої держави, гідність українського народу.
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