
Одеська спеціальна школа № 75 І-ІІ ступенів 

Одеської міської ради Одеської області 

 

Григор’єва Лариса Вікторівна, народилась 28 жовтня 

1954 року в с. Чернятка, Бернадського району, Вінницької 

області. Має дві вищі освіти за спеціальностями 

«Бібліотекознавство та бібліографія», «Вчитель і логопед 

допоміжної школи». Також має медичну освіту за 

спеціальністю «медична сестра».  

Лариса Вікторівна висококваліфікований, досвідчений 

спеціаліст з великим стажем та досвідом роботи в 

спеціальній школі.  

З 1975 р. по 1983 р. працювала в Джулинській  допоміжній школі. 

З 1983 р. - вихователь дитячого садка військової частини № 01644. 

Протягом 1984 – 1986 рр. працювала вихователем дитячого комбінату заводу 

«Більшовик» м.Одеси.  

У 1986 році почала працювати в Одеській допоміжній школі № 75 вихователем групи 

продовженого дня. З 1988 р. - вчитель 1-4 класів цієї школи. У 1989 році переведена 

заступником директора з навчально-виховної роботи.  

З 1994 р. по теперішній час - директор Одеської спеціальної школи № 75 та працює по 

даний час. В 2013 році було присвоєно почесне звання «Кращий педагогічний працівник 

міста Одеси» за особистий внесок у розвиток освіти.  

Одеська спеціальна школа № 75 функціонує з 1929 року, коли будівлю було передано 

сфері Народної освіти.  

У 2009 році школа була включена в експериментальну роботу регіонального рівня 

«Соціально-психологічна реабілітація дітей з особливими освітніми потребами за 

допомогою професійно-трудового навчання» для того, щоб після закінчення школи 

випускники мали можливість працевлаштуватися або продовжити навчання в спеціальних 

групах професійно-технічних училищ (з урахуванням особистих інтересів і психофізичних 

можливостей, потреб у робітничих кадрах тощо). 

В даний час ведеться робота з реалізації на базі школи проекту «Муніципальний 

будинок ремесел», який передбачає:  

- професійну орієнтацію дітей-інвалідів у сфері мистецтв; 

- удосконалення знань школярів з особливими потребами та їх навчання народним 

ремеслам; 

- надання можливості придбання професійних навичок шляхом проведення 

безкоштовних майстер-класів з різних видів народних ремесел; 

- залучення до участі в майстер-класах, крім вихованців школи, інших людей з 

обмеженими можливостями та всіх охочих, що стане практичним прикладом впровадження 

арт-терапії, а також інклюзивного навчання, який передбачає ефективне формування 

«позитивного мислення» суспільства;  

- відродження втрачених народних ремесел. 

Реалізація даної практики здійснюється на громадських засадах, завдяки системній 

допомозі меценатів та усіх небайдужих людей, без залучення коштів з бюджету міста. 

 

 
Адреса: м.Одеса, вул. Садова, буд. 4 
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