
ТЕХНІЧНИЙ ЛІЦЕЙ 

ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ  
 

 

Створений у 1992 році Технічний ліцей - 

це загальноосвітній навчальний заклад, який 

понад 20 років спеціалізується на освіті та 

вихованні обдарованої молоді. 

 
 

 

Історія будівлі 

Збудовано в 1956 році. Загальна площа - 8818 кв.м. за адресою вул. 

Академіка Щусєва,20 в м.Києві, що перебуває на балансі управління 

освіти Шевченківської в місті Києві державної адміністрації.  

В стінах будівлі, за словами місцевих мешканців, до 1980 року була школа 

№93. Пізніше школа була переведена на Виноградар (історична 

місцевість, житловий масив у Подільському районі міста Києва).  

У 1980 році в будівлі був навчально-виробничий комбінат (навчальний 

заклад, який здійснює початкову професійно-технічну освітню підготовку 

старшокласників).  

З 1992 року й до нині – Технічний ліцей Шевченківського району (сайт 

закладу - http://techlyceum.kiev.ua/) 

 

Історія вулиці Академіка Щусєва 

Назва на честь О.В. Щусєва. Олексій Вікторович 

Щусєв - архітектор. Академік (з 1910). В Україні за його проектом 

побудовано Троїцьку церкву Почаївської Лаври (1906-1912),  і церкву в с. 

Наталівці на Харківщині в маєтку І. Харитоненка (1908-1912). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_(%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0)


Пролягає від вул. Олени Теліги до залізничного шляхопроводу і вул. 

Стеценка. Становить частину автомагістралі Київ - Ковель - Брест. Виникла 

в серед. ХХ ст. під назвою вул. Нова 881-а. Сучасна назва на честь Олексія 

Вікторовича Щусєва - з 1953 (повторна постанова про найменування 

- 1955). У деяких джерелах фігурує як вул. Академіка Щусєва. До цієї 

вулиці прилучаються: вулиці Грекова - М. Берлинського - пров. 

Орловський -вул. Вавилових - Житкова - Орловська - пров.Щусєва і вул. 

Тираспольська. 

 
Колишня анотаційна дошка 
 

Особливість забудови 

Вулиця Академіка Щусєва почала забудовуватись у другій половині 1940-х 

років.  

Серед житлових будинків - двоповерхові "сталінки" 1947-1952 років 

(будинок №№ 15, 25, 27/4, 30/6), п'ятиповерхові "хрущовки" (будинок №№ 

3, 6, 7), дев'ятиповерхові панельні "чешки" серії 1-КГ-480-12У (будинок 

№№ 36, 44) та ін. 

 

 

 

Цікавий факт 

Приблизно половина адресних табличок на будівлях у назві вулиці не має 

слова Академіка. 

 
 

http://wek.kiev.ua/edit/1953?redlink=1
http://wek.kiev.ua/uk/1955
http://wek.kiev.ua/uk/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F
http://wek.kiev.ua/uk/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F
http://wek.kiev.ua/uk/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BA
http://wek.kiev.ua/uk/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BA
http://wek.kiev.ua/uk/%D0%92%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F
http://wek.kiev.ua/uk/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0_%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F
http://wek.kiev.ua/uk/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F
http://wek.kiev.ua/uk/%D0%A9%D1%83%D1%81%D1%94%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BA
http://wek.kiev.ua/uk/%D0%A2%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F
http://wek.kiev.ua/uk/%D0%A2%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F


 

Важливі установи  

 Філія «Юний мушкетер» Центру творчості "Шевченківець" (будинок 

№7) 

 Технічний ліцей Шевченківського району (будинок №20) 

 Національні інформаційні системи (Канали Інтер, К1) (будинок 

№26) 

 Храм ікони Божої Матері «Пом'якшення злих сердець» та святителя 

Петра Могили (будинок № 12а). 

 Храм Різдва Христового УПЦ (будинок 33а) 

 

Деякі фото 

О.Щусєв 

 

  
 

 

 

 

 

 



Будівля  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Фрагменти з відео  

 
 

 

 
 



 
 

 

 

Використані джерела: 

1. https://uk.wikipedia.org/wiki/Вулиця_Щусєва_(Київ) 

2. https://uk.wikipedia.org/wiki/Щусєв_Олексій_Вікторович  

3. Рішення від 22.01.2015 № 34/899 "Про затвердження офіційного довідника 

"Вулиці міста Києва" 

https://kga.gov.ua/images/dovidnyk-vul/dovidnykvyl.pdf 

4. Інтерв’ю з місцевими мешканцями. 

5.  Youtube канал: https://www.youtube.com/channel/UCaSBfy7-pCjPId8VszwynQw 

6. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D1%83%D1%81%D1%94%D0%B2_%D0

%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9_%D0%92%D1%96

%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87  

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Вулиця_Щусєва_(Київ)
https://uk.wikipedia.org/wiki/Щусєв_Олексій_Вікторович
https://kga.gov.ua/images/dovidnyk-vul/dovidnykvyl.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCaSBfy7-pCjPId8VszwynQw
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D1%83%D1%81%D1%94%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D1%83%D1%81%D1%94%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D1%83%D1%81%D1%94%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

