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В 2002 році ліцей набрав першу групу інклюзивної освіти для 

дітей з вадами слуху для навчання за професією “Кондитер”  



Метою роботи з учнями з вадами слуху стало створення сприятливих 

психологічних умов для набуття професійних навичок і умінь, адаптація, 

соціалізація, надання професії, працевлаштування. 



 

Основою набуття професійно-технічної освіти є освітні стандарти, обов'язкові для 

всіх учнів, незалежно від стану здоров'я. Це дає можливість людям з інвалідністю 

стати професіоналами, конкурентоспроможними на ринку праці. 

 



Навчальна програма адаптована до особливостей учнів з вадами слуху. В 

ній збільшена кількість годин, відведених на професійно-практичну 

підготовку. 

В групах інклюзивної освіти навчається по 8-10 учнів. Тривалість уроку 35 

хвилин. 
 



Кожна група має свого сурдоперекладача, який також є майстром виробничого 

навчання і куратором. Ці люди – професіонали своєї справи і люди з добрим 

серцем, які супроводжують здобувачів освіти, допомагаючи їм у всьому. 

 

 



На першому курсі учні проходять виробничу практику в кондитерському 

цеху ліцею. Кондитерський цех оснащений всім необхідним обладнанням, 

інвентарем та посудом за професійними стандартами. 

 



 

На другому курсі учні відпрацьовують професійні навички на 

підприємствах міста, де знають про їх старанність і постійно на 

них чекають. 
 

 



 

Учні з груп інклюзивної освіти залучаються до всіх заходів, що проходять на 

рівні ліцею та міста. Серед них є спортсмени. 



 

Учні з груп інклюзивної освіти залучаються до всіх заходів, що 

проходять на рівні ліцею та міста. Серед них є артисти, майстри 

пантоміми, співаки з сурдоперекладом. 



Чимало уваги приділяється виховній роботі з особами з інвалідністю та 

їх соціальній адаптації 



Дистанційне навчання підчас карантину здобувачі освіти 

з особливими потребами опанували без проблем. З 

задоволенням надсилали фотозвіти з виконаними 

роботами. 



Фотозвіти здобувачів освіти з особливими потребами з виконаними роботами 

на дистанційному навчанні. 



В «особливих» групах проводяться навчально-виховні 

заходи, в яких беруть участь представники УТОГ, батьки і 

друзі учнів з вадами слуху. 

 



 Про те, що учні з 

вадами слуху 

досягають великих 

успіхів у навчанні 

говорять  факти:  

наша випускниця  

Руденко Олена 
отримала диплом з 

відзнакою, була 

стипендіатом 

міського голови, потім 

продовжила навчання 
в університеті 

«Україна». 



Колектив працівників нашого ліцею впевнений, що ті здобувачі 

освіти, які прийшли до нас на навчання, знайшли себе у прекрасній 

професії Кондитер, вони не стоять осторонь життя, вони щасливі, 

впевнені в собі і у майбутньому. 

. 



    Дякую за увагу! 


