
Звіт про роботу  

Технологічного ліцею “ОРТ” м. Києва  

у рамках регіонального проекту 

“Пізнаючи Шевченка, світ пізнає Україну” 



 
                                                                                                                                             

Шевченко відчув 

біблійну таємницю 

гори. Великі з`яви 

Духа відбуваються 

на горах… І ось 

земля в Моринцях, 

запліднена Духом, 

виросла у високу 

Тарасову гору, на 

яку піднімаємось, 

щоб пізнати себе і 

дух України…  

     Євген Сверстюк 



З цікавими фактами життя Т.Г.Шевченка та з детективними 

обставинами смерті митця познайомилися учні 7-х та 11-х класів 

Технологічного ліцею, відвідавши Чернечу Гору в місті Каневі  

19 вересня 2013 року 



Екскурсія до Шевченківського національного   

заповідника  в Каневі 

Поставлю хату і кімнату, 

Садок-райочок насаджу. 

Посиджу я і походжу 

В своїй маленькій благодаті 

                            Т.Шевченко 



14 грудня 2014 року учнів Технологічного ліцею «ОРТ» гостинно приймав університет 

ім. Б. Грінченка. У цей день відбувалась церемонія нагородження за результатами 

ІІ-го конкурсу для старшокласників «Перший раз у PR-  клас» Учні 11-х класів ліцею 

представили на конкурс свої презентації на тему: «Шевченко та Грінченко – 

пишайся, рідно ненько!», «Вічна та чудова наша рідна мова». 



«Шевченко та Грінченко – пишайся, рідно ненько!» 

 За результатами конкурсу учні ліцею 

посіли призові місця : 

Васик Юлія – І місце, Усатенко Дмитро, 

Пугач Вероніка,– ІІ місце, Юрченко 

Дмитро – ІІІ місце 

 



     Відвідування виставки  

«Україна – Росія. Два генії» 



17 січня учні 9-х класів відвідали Російський центр науки та культури в 

Києві та ознайомились з виставкою «Україна-Росія. Два генії», 

присвяченою 200-річчю з дня народження Т.Г.Шевченка  

та М.Ю. Лермонтова 

Ліцеїсти мали змогу 

ознайомитись з гравюрами XIX-XX 

століть, на яких представлено 

іконографію Т. Шевченка і 

М.Лермонтова, ілюстрації до 

творів, портрети сучасників поетів. 

Це дало можливість 

дев’ятикласникам дізнатися про 

нові сторінки життя та творчості  

митців  

 



Науково-практична конференція  

“Тарас Шевченко- геній і пророк” 

 5 березня 2014р. відбувся ще один 

яскравий урочистий  захід – науково-

практична конференція «Тарас 

Шевченко – геній і пророк». Учні 9-11 

класів підготували виступи на теми, 

пов’язані із багатогранністю 

Шевченкової творчості, пророчим 

звучанням поетових рядків та 

актуальністю Кобзаревого слова у 

наші дні  



«Доборолась Україна до самого краю. Гірше 

ляха свої діти її розпинають».  

 Виступи учнів  вразили слухачів 
зрілістю суджень та умінням 
пов’язати поетові рядки із 
сьогоденням 

  … Та читайте од слова до слова, 
         Не минайте ані титли, 
         Ніже тої коми, 
         Все розберіть…та   спитайте 
         Тоді себе: що ми? 
         Чиї сини? Яких батьків? 

         Ким? За що закуті? 
 



 Ця зустріч дозволила присутнім по-іншому поглянути на творчість 

Кобзаря, побачити те, що не завжди побачиш на уроці… 



  ІІ Київськоа конференція асоційованих шкіл ЮНЕСКО, 

приурочена до 200–річчя від дня народження Тараса 

Шевченка 
    

18 березня учні ліцею брали участь у  ІІ 

Київській  конференції асоційованих 

шкіл ЮНЕСКО. Отримали сертифікати 
за роботу у секціях : «Вічне слово 

Кобзаря: своєрідність поезій 

Шевченка, живопис у творчості 

Т.Г.Шевченка 

    Учітеся, брати мої, 

   Думайте, читайте, 

  І чужому научайтесь, 

  Й свого не цурайтесь 



 ІІ Київська конференція асоційованих шкіл 

ЮНЕСКО, приурочена до 200–річчя від дня 

народження Тараса Шевченка 



Команда Технологічного ліцею «ОРТ» м. Києва брала 

участь у ХІ загальноміському конкурсі-фестивалі  

«Діалог держав: партнерство в освіті» 



 Команду ліцею було нагороджено Дипломом Департаменту освіти і науки, молоді та 

спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) за перемогу в номінації «Розкриття теми», Дипломом ІІІ ступеня 

Київського міжнародного університету за участь у міському фестивалі «Діалог держав:      

партнерство в освіті»  



Створення презентацій учнями ліцею 



Участь у районному конкурсі патріотичної пісні    

«Найдорожче»   



           Хор виконує пісні, на слова Т.Г.Шевчека 

           Учасники вибороли ГРАН-ПРІ конкурсу 



У стінах ліцею лунають пісні на слова    

Т. Шевченка та пісні ,присвячені поетові 



      « Іду з дитинства до Тараса » 



  Конкурс читців поезії Т.Шевченка 

   « Слово Шевченкове вічне» 



Добре виступила команда наших учнів і у 

районному квесті «Шевченкіада»  



Стенди  «Тарасові джерела», «Т.Г.Шевчеко- художник», 

«Т.Шевченко в екслібрисах  українських художників» 



                Конкурс дитячих  малюнків 

                        «Твори Кобзаря очима дітей» 

       (представлено близько 50-ти учнівських робіт) 



ХVІ Всеукраїнська конференція учнів асоційованих шкіл ЮНЕСКО 

«Модель ідеального суспільства за Шевченком: освітні ініціативи 

ЮНЕСКО задля гармонізації відносин у полікультурному світі відповідно 

до принципів «Нового гуманізму» 


