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Назарій Мачинський  

 Сокальська гімназія імені Олега Романіва 

 Вже не за горами закінчення 

навчального  року. Як швидко проминув 

час. Я – випускник. І знову мої батьки 

будуть поруч на шкільному подвір’ї як 

і тоді, коли за руку вели мене у 

перший клас.  Звісно, не все 

вдавалося відразу. Та я старався, і 

щоразу все ставало краще. Перші 

мої перемоги у різних конкурсах 

надавали  мені впевненості,  

стимулювали бажання вчитися, 

дізнаватись чогось більше.  

       Народився в невеличкому селі Бояничі, це 

неподалік Сокаля. Родина в мене велика, є 

батьки, сестра і брат, які теж навчаються у гімназії, бабусі, 

дідусь. Завдяки їм  - відчуваю себе щасливою людиною. Адже підтримка і 

розуміння  родини  - це дуже важливо. 

       З радістю згадую ті моменти. Коли їздив на різні конкурси. Спочатку це 

був лише районний рівень. Але у 8 класі я перший раз відчув смак перемоги 

на обласній олімпіаді з історії (тоді посів  II 

місце). У 9 класі я був засмучений через те, що 

не зайняв призового місця на обласній 

олімпіаді з географії. Цей рік був для мене не 

дуже вдалим ( в плані обласних олімпіад). 

Проте я продовжив старанно вчитися і в 10 

класі здобув 5 призових місць у районі, 3місця  

в області і зміг здійснити свою давню мрію – 

поїхати на Всеукраїнську олімпіаду з історії. 

Це було незабутньо. Окрім цього ще були й 

різні конкурси, серед яких поїздка на 

Всеукраїнський етап турніру юних географів у 

Луцьку.   

 

        



Назарій Мачинський  

 Сокальська гімназія імені Олега Романіва 

 Та 10 клас закінчився, і розпочався новий навчальний рік. 11 клас 
був насичений різними подіями. Я знову  брав участь в олімпіадах. На 

районному рівні я здобув 4 призові місця ( дві перемоги: з історії та 
географії і два призових ( II) місць - з математики і української  мови). 

Також я брав участь у конкурсі 
знавців української мови ім. П. 

Яцика і здобув перемогу.  
 Обласний етап для мене вже 

не новий, але кожного разу 
відчуваю відповідальність за свою 

школу і вчителів, які навчають. 
Цьогоріч я зміг  здобути I місце на 
обласній олімпіаді з історії (чого не 

вдавалось зробити впродовж 3 
років) і III місце в області з 

географії.  І знову цього року я був 
учасником Всеукраїнської 

олімпіади з історії (вона 
відбувалася в Черкасах).      

       Це була незабутня поїздка, адже я зустрів своїх знайомих з попередньої 
олімпіади, познайомився з новими  друзями. І хоча призового  місця 

здобути не вдалося (завдання виявилися дуже складними і розрахованими 
на поглиблене вивчення історії в школі), я переконаний, що досвід, який я 

отримав на олімпіаді, буде використаний мною в майбутньому.  
         Також цьогоріч я брав участь у Всеукраїнському етапі турніру юних 

математиків.  
             Вважаю, що 

участь в олімпіадах – це 

можливість виявити 

власні таланти і 

розвинути вміння в 

певній галузі. Адже це 

конкурс, який потребує 

не тільки великих знань, 

а й великого терпіння і 

бажання до 

самовдосконалення.   

Мачинський Назарій, 

учень 7(11)-А класу 



Назарій Бачинський  

 Сокальська гімназія імені Олега Романіва 

 

      «Я захоплююся читанням худож-
ньої та наукової літератури, малю-
ванням, програмуванням, розв’язу-
ванням практичних математичних 
задач, приладобудуванням, плаван-

ням» 

«Я зацікавлений у таких 
предметах: математика, 
інформатика, англійсь-
ка, фізика, астрономія, 

біологія, економіка» 



Назарій Бачинський  

 Сокальська гімназія імені Олега Романіва 

  

Переможець конкурсу-
захисту науково-

дослідницьких робіт з при-
кладної математики 

(обласний) 

Призер районних  
олімпіад (2017р.): 

 Інформатика—2 місце 
Фізика—3 місце 

Участь у всеукраїн-
ському турнірі юних 

математиків  
імені Ядренка  



Катерина Іванець 

 Сокальська гімназія імені Олега Романіва 

 Катерина Іванець 

народилася 26  листопада 2003 

року у місті  Сокалі. Учениця 3

(7)-А класу Сокальської гімназії 

імені Олега Романіва. Катя 

змалечку виявляла неабиякий 

талант до навчання. Мабуть, у 

цьому їй допомагає вроджений 

спокійний розважливий 

характер. Катруся відмінниця у 

школі, її люблять і поважають 

учні і вчителі.   

 Особливо вона проявила 

себе, навчаючись у художній школі. У дуже короткий  термін вона 

опанувала різні техніки в рисунку та живописі. У неї цікаві композиції, 

які були представлені на конкурсі “Умілі руки—Божий дар”.  Також 

брала участь у різноманітних конкурсах: 

 «Сурми звитяги» - Всеукраїнський етап конкурсу—2 місце. 

 «Природа і фантазія» районний етап  конкурсу —1 місце. 
 І місце в районному 
мистецькому конкурсі 
«ВЕСЕЛКОВИЙ 
РОЗМАЙ» (номінація 
«Живопис») 
 І місце у районному 
виставці-конкурсі «Природа 
і фантазія» в номінації 
«малярство на склі» 
 Диплом лауреата ІІ 
ступеня у номінації 
«Декоративна композиція»  
 ІІІ місце в районному 
конкурсі «Людина та ліс», в 
номінації «кращий 
малюнок». 
 
 



Катерина Іванець 

 Сокальська гімназія імені Олега Романіва 

 З класним колективом у Каті 

добрi вiдносини. Вона має багато 

друзiв серед учнiв, комунікабельна, 

активна у спiлкуваннi. 

Користується авторитетом серед 

товаришiв. Весела, має добре 

почуття гумору, справедлива до себе 

та інших.  Має багату творчу 

фантазію, яку креативно проявляє  

у власних  роботах.  

 Своїм друзям та близьким 

любить дарувати подарунки, 

виготовлені власноруч. Активістка 

учнівського самоврядування у 

гімназії. Завдяки тому, що бере  

участь у різноманітних конкурсах, у 

неї є шанс досягти чималих успіхів  

у житті.  

 

 

 



Юлія Мусій 

 Сокальська гімназія імені Олега Романіва 

  

М ені цікаві  такі  пред-
мети: українська мо-

ва та література, математи-
ка, історія 

Д ля того, щоб досягти гар-
них результатів із даних 

предметів, у мене є наступні 
здібності і особистісні якості, 
знання, вміння: наполегли-

вість, працьовитість  

 

В ідвідую Сокальську Ма-
лу академію наук, сек-

цію юних істориків 

Ю лія Мусій народилася 
10 вересня 2001 року у  

с. Завишень на Сокальщині. 



Юлія Мусій 

 Сокальська гімназія імені Олега Романіва 

 

Мої досягнення 

2017р. – українська мова і література – 3 місце в облас-
ній олімпіаді  

2017р. – математика – 3 місце в обласній олімпіаді  

2017р. – історія – 3 місце в районній олімпіаді  

2017р. – інформатика – 2 місце Веб-квест  

2017р. – соціологія – 3 місце у Всеукраїнському конкур-
сі-захисті науково-дослідницьких робіт  

2017р. – педагогіка – 2 місце у Всеукраїнському конкурсі 
- захисті науково-дослідницьких робіт  



Максим Хробак 

 Сокальська гімназія імені Олега Романіва 

 

В ідвідує гурткові заняття, 
спортивні секції, бере ак-

тивну участь у змаганнях з різ-
них видів спорту 
 Впродовж  шести років займа-

ється легкою атлетикою. 
 Захоплюється волейболом  та 

плавання. 
 

 



Максим Хробак 

 Сокальська гімназія імені Олега Романіва 

 Гордістю нашої школи є 

незвичайний хлопець. Неординарна 

зовнішність, розумні очі відразу 

привертають увагу.  

 Досягнуті успіхи свідчать про 

систематичну та цілеспрямовану роботу 

батьків дитини та педагогів школи, які 

наполегливо розвивають фізичні 

здібності  учня.  

 Найголовніше захоплення 

Максима—спорт, про це 

свідчать наступні досягнення: 
 І місце у стрибках в довжину з 

результатом 6м 00см—в районній 

Спартакіаді школярів з легкої 

атлетики; 

 І місце у фінальному турі Всеукраїнського фізкультурно-патріотичного 

фестивалю школярів України «Козацький гарт» в естафеті; 

 І місце у комплексному заліку ІІ (обласного) етапу дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри «Сокіл» (“Джура”); 

 ІІ місце у фінальному турі Всеукраїнського фізкультурно-патріотичного 

фестивалю школярів України «Козацький гарт» з човникового бігу з 

результатом 84сек; 

 ІІ місце з стрибків у довжину в обласних змаганнях з легкої атлетики за 

програмою XXVI спортивних ігор школярів Львівщини; 

 ІІІ загальнокомандне місце у 

фінальному турі 

Всеукраїнського фізкультурно-

патріотичного фестивалю 

школярів «Козацький гарт» ; 

 ІІІ місце з бігу на 100м з 

результатом 12.1 секунди —в 

районній Спартакіаді школярів 

з легкої атлетики; 

 



Юрій Генташ 

 Сокальська гімназія імені Олега Романіва 

 Генташ Юрій, учень Сокальської  

гімназії  імені Олега Романіва народився  у 

селі Забужжя. Його мама вчитель 

математики, а бабуся— фізики. Тому не  

дивно, що  захоплення точними науками 

проявлялося  у Юри ще з дитинства. 

 Навчаючись у початкових класах 

Сокальської ЗШ №5, тихий, скромний 

хлопчина показує відмінні знання. Тут 

з’являються перші перемоги: ІІ місце у  

районному турі Всеукраїнського конкурсу 

з української мови ім. Петра Яцика, ІІ 

місце у  районному конкурсі дитячої 

фотографії на природничу тематику 

«Курйози природи», І місце у конкурсі  

творчих  робіт до Дня матері. 

 Після вступу  до Сокальської 
гімназії,  Юра обрав  такі  пріоритети: 

навчання і спорт.. 

Старанність та 
наполегливість Юри в навчанні приносять свої 

результати:  
 Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру» - в 2009р. 

«добрий» результат, в 2010р., 2011р., 2012р., 2013р.-«відмінний» 
результат; 

 Всеукраїнський фізичний конкурс «Левеня» - в 2014р.«відмінний» 

результат; 

 Міжнародний конкурс з інформатики «Бобер» - в 2012р, 2017р. 

«добрий» результат, в 2013р., 2014р., 2015р.«відмінний» результат; 

  Міжнародний природничий інтерактивний конкурс «Колосок» - з 

2009 по 2015рр.  12 срібних сертифікатів, 1 золотий; 

 Всеукраїнський  інтерактивний історичний конкурс «Лелека» - 

2011р., 2013р.-  бронзовий сертифікат, 2012р., 2014р. -срібний 

сертифікат; 



Юрій Генташ 

 Сокальська гімназія імені Олега Романіва 

Предметні олімпіади:  
 6 клас- районна олімпіада з мат емат ики 

- І місце; 

 7 клас – всеукраїнська олімпіада з 

математики «Олімпус» - ІІ місце; 

 9 клас – всеукраїнська олімпіада з 

математики «Олімпус» - І місце; 

 10 клас - районна олімпіада з 

математики - І місце;  

 районна олімпіада з інформаційних 

технологій - І місце;  

 районна олімпіада з фізики - ІІ місце; 

 11 клас - районна олімпіада з 

математики - І місце;  

 районна олімпіада з інформаційних 

технологій- І місце;  

 районна олімпіада з фізики - ІІ місце; 

 районна олімпіада з економіки - ІІ місце; 

 обласна олімпіада з математики - ІІІ місце;  

 обласна олімпіада з інформаційних технологій- ІІІ місце; 

 



Юрій Генташ 

 Сокальська гімназія імені Олега Романіва 

Спортивні досягнення: 
2011-12н.р. 

 Всеукраїнський масовий захід "Олімпійське лелеченя" -  І  командне місце

(Всеукраїнський рівень) 

2012-13н.р. 

 Легкоатлетичний турнір, присвячений Шевченківським дням  (естафета) -  

ІІІ місце (Всеукраїнський рівень) 

 Всеукраїнські дитячі ігри "Старти надій" І місце (обласний) 

2013-14н.р. 

 Легкоатлетичний турнір, присвячений Шевченківським дням (естафета) -  

І місце (обласний рівень) 

2014-15н.р. 

 Спартакіада з легкої атлетики—І командне місце (районний) 

 Спартакіада з легкої атлетики (стрибки в довжину) - ІІІ місце (районний) 

2015-16н.р. 

 Чемпіонат області з легкої атлетики (стрибки в довжину) - ІІ місце 

(обласний) 

 Спортивні ігри школярів Сокальщини (стрибки в довжину) - ІІІ місце 

(районний) 

 Першість Львівської області з легкої атлетики (стрибки в довжину) -  

ІІІ місце (обласний) 

 Змагання з легкої атлетики  (стрибки в довжину) - ІІ місце (районний) 

2016-17н.р. 

 Першість Львівської області з легкої атлетики (стрибки в довжину) -  ІІІ 

місце (обласний) 

 Всеукраїнський юнацький 

турнір з легкої атлетики пам'яті 

Ярослава Тягнибока (стрибки в 

довжину) - І місце (Всеукраїнський) 

 Спортиві ігри школярів 

Львівщини (стрибки в довжину) 

 І місце (обласний) 

 



Марта Арехта 

 Сокальська гімназія імені Олега Романіва 

 

Марта Арехта навчається у 11 класі 

Сокальської гімназії. Талановита, 

старанна дівчина, спортсментка, 

справжній приклад для 

наслідування. Зарекомендувала себе 

як старанна, уважна учениця. Має 

багато друзів. Активно займається  

фізичною культурою та спортом. 

Хороша підготовка і 

наполегливість приносить 

свої результати: 

 Всеукраїнський 

фізкультурно-патріотичний 

фестиваль школярів України 

«Козацький 

гарт» (командний залік) 



 

Марта Арехта 

 Сокальська гімназія імені Олега Романіва 

 

 Обласні змагання з легкої 

атлетики за програмою ХХVI  

спортивних ігор школярів 

Львівщини (стрибки в 

довжину) - І місце 

 

 Відкритий чемпіонат ЛОО 

ФСТ «Україна» з легкої 

атлетики, присвячений року 

М.Грушевського та 

І.Франка—ІІІ місце 

 

 Всеукраїнський фізкультурно-патріотичний 

фестиваль школярів України «Козацький 

гарт» (човниковий біг) - ІІ місце 

 

 Всеукраїнський 

фізкультурно-

патріотичний 

фестиваль школярів 

України «Козацький 

гарт» (естафета) - І 

місце 



Назарій Матвіїв 

 Сокальська гімназія імені Олега Романіва 

 

Завжди веселий та усміхнений 17-

річний Назарій Матвіїв зі с. 

Забужжя  намагається якомога 

більше свого часу присвячувати 

самовдосконаленню і громадській 

діяльності. На його шляху чимало 

перемог і досягнень.  

 

 

 

 

 

 

 

Наших молодих талантів не тільки 

потрібно віншувати, а й підтримувати. 

Особливу увагу, підтримку і розуміння 

отримує Назарій   від батьків, учителів.  

 

Гімназія виховує справжніх патріотів своєї 

країни і наше майбутнє залежить саме від 

них.  Школа дає опору, дарує тепло і 

радість. Назарій—активний пластун, 

учасник зразкового танцювального 

колективу «Дивоцвіт» (СШ №2).  



Назарій Матвіїв 

 Сокальська гімназія імені Олега Романіва 

Досягнення Назарія: 

Результати участі у конкурсах районного рівня:  районний етап 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

Результати участі у конкурсах обласного рі-

вня: обласний етап Всеукраїнського конкур-

су-захисту науково-дослідницьких робіт 

Результати участі у конкурсах всеукраїнсько-
го рівня:  Всеукраїнський  конкурс-захист  

 науково-дослідницьких робіт (правознавство) - 
ІІ місце 



 

Соломія Міщій 

 Сокальська гімназія імені Олега Романіва 

Наш найталановитіший 

соловейко та 

скрипалька.  

Хоча, творча людина, 

кажуть, творча в 

усьому…  Вона не тільки 

володіє непересічними 

вокальними даними, а й 

грає на скрипці, 

фортеп'яно, гітарі… А 

ще  пише власні поетичні 

та прозові твори, гарно 

малює, 

захоплюється 

фотографією, 

відео…  



 

Соломія Міщій 

 Сокальська гімназія імені Олега Романіва 

 Ніколи не повірила б, що змогла би пов’язати своє життя з чимось іншим, 

окрім музики… Ніколи не могла уявити себе за вчительським столом чи у 

медичному халаті, а лише з скрипкою в руках перед великою аудиторією 

поціновувачів мистецтва крилатої пісні. 

Безмежно вдячна своїм батькам за те, що навчили мене любити справді хорошу 

музику і не продавати її на продукт, який хоче викорінити те, що має і буде жити 

вічно. 

 Чому скрипка? Тому що саме на ній можна розкласти до мажорне арпеджіо 

так, як не можна на жодному іншому інструменті. Тому що ти не завчаєш 

розміщення нот, а сприймаєш все на слух, тим самим розвиваєш його. Тому що 

вібрато – це 

найпрекрасніший штрих у 

всьому світі. Та кожен 

інструмент по-своєму 

прекрасний, тому з другого 

року навчання я почала 

ходити ще й на фортепіано, а 

вдома, у вільний час, любила 

грати на татовій гітарі. 

Оскільки я багато виступала 

на концертах і конкурсах, 

брала участь у музичних 

олімпіадах, зараз мені не є важко виступати перед публікою, та колись я справді 

цього боялась. 

 Крім музики я любила писати вірші, та й зараз продовжую це робити. 

Інколи, читаючи вірш, виникає бажання проспівати його, тоді мелодія сама 

якимось дивним чином придумується в голові й ти кладеш цей вірш на музику. 

Буває, що ти просто придумуєш мелодії, під які не потрібен текст, і ти залишаєш 

все як є, тому що тишина під час прослуховування музики також безцінна. 



 

Соломія Міщій 

 Сокальська гімназія імені Олега Романіва 

В її ж очах ти  - ціль її життя 
(Мамі присвячується) 

  Кожній дитині потрібна мама. Серце стискається, коли чуєш розповіді про долю 
людей, які з якоїсь причини не мали можливості рости з нею, не мали щастя 

тішитись материнським теплом, відчувати її захист. 
  Великий жаль проймає за тих людей, які не розуміють, не шанують того скарбу, 
яким наділив їх Бог – матір’ю. А буває, що хтось зі слізьми на очах розповідає про 

те, яка добра була його мама, як любила, як працювала, не шкодуючи себе, аби 
тільки дітям було добре. І як тепер вони шкодують, що мало слів подяки 

говорили їй, мало говорили про те, як її люблять. А мами вже нема. Нема з ким 
поділитися наболілим. Нема тої, до кого так хочеться пригорнутися… 

  Наше життя не вічне. Потрібно використовувати кожну секунду для того, щоб 
висловити свою любов близькій людині.  

  Згадуючи певні моменти з життя, розумієш, що була не найкращою дочкою. 
Конфлікти, непорозуміння, розчарування… Все це, без сумніву, впливало на 
взаємини. І так хочеться повернутися назад, виправити помилки, попросити 

пробачення, але вже занадто пізно.  
  Та не дивлячись ні на що, вона завжди пробачала тобі, навіть якщо ти сама не 

відчувала  своєї провини. Вона завжди підтримувала тебе, віддавала тобі 
найкраще, і для неї –не  важливо, чи ти цього заслуговуєш. Лише мама може 

любити вічно. І  так шкода, що є діти, які цього так і не зрозуміли… 
  Сьогодні прокинулась із хорошим настроєм. Потрібно зробити мамі приємне! 
Просто так. Без всякого приводу, щоб висловити свою любов до неї. Приходять 

думки про букет квітів, чудовий сніданок  чи похід у кіно… Та це занадто 
банально – хочеться чогось особливого.  

  Щоб краще думалось, увімкнула радіо. Музика, линуть привітання… Точно! 
Чудова ідея! Привітаю маму  по радіо! Зрадівши, швиденько шукаю телефонну 

книгу, потрібний номер -  набираю. Гудки. Давно я так не хвилювалась. Нарешті. 
Приємний голос дівчини пропонував трепетні поетичні рядки та пісні. Я 

метушливо вибрала найкращу пісню, сказала слова привітання і попрощалася. 
Приготувавши мамі сніданок, задоволена пішла до школи. 

  Десь о другій годині має пролунати  такий очікуваний дзвінок  від ведучої 
радіопрограми. Чекаю. Залишилося ще трішки. Ось. Задзвенів мобільний. 

Підняла слухавку. Зраділа. Зараз мама почує мою пісню!  
   Повернувшись додому, побачила маму, яка сиділа біля радіо. Вона була 

щаслива. Усмішка так прикрашала її світле, сонячне обличчя, а в очах бриніли 
сльози. Підбігла, обняла її.  І навіть слів не потрібно -  все  зрозуміло... 

   Мама - найдорожче, що є у твоєму житті, тож ніколи не роби того, чого потім не 
зможеш виправити. Минулого не повернеш.  

  У твоїх очах вона назавжди  є тою, хто дала тобі життя. В її ж очах ти  - ціль її 
життя. Пам’ятаймо  про це завжди!  

 



 

Віталій Демчук 

 Сокальська гімназія імені Олега Романіва 

 

Віталій Демчук ще одна гордість гімназії. 

Він народився 16 вересня 2000 року у смт. 

Жвирка. Віталій вважає, що спорт це не 

просто заняття, це стиль життя.  Віталій 

почав займатися спортом ще в ранньому 

віці.  Постійні заняття спортом дають 

свої результати. Одним із улюблених 

видів спорту є легка атлетика. Це один з 

найдавніших видів спорту. Поєднання 

багатьох дисциплін: ходьба, біг, стрибки, 

метання, багатоборство—цими розділами 

легкої атлетики володіє Віталій. Саме 

цим видом спорту захоплюється школяр 

тому, 

що 

легка атлетика виявилася 

найпопулярнішим і наймасовішим 

видом спорту в світі, випередивши 

футбол, який зайняв друге місце.  



 

Вталій Демчук 

 Сокальська гімназія імені Олега Романіва 

 

 Районна спартакіада школярів з 

легкої атлетики (метання м’яча) - ІІ 

місце  

 Районна спартакіада школярів з 

легкої атлетики (стрибки в 

довжину)  - ІІ місце  

 Обласні змагання волейболу 

(команда) - І місце  

 Обласні змагання школярів 

Львівщини з допризовної 

підготовки (біг 1000м)  - ІІІ місце  

 Дитячо-юнацька військово-

патріотична гра «Сокіл» («Джура») 

(командний залік)  - І місце 



 

Христина Лисяк 

 Сокальська гімназія імені Олега Романіва 

Впродовж 3 років, які я була 

президентом учнівського парламенту 

Сокальської  гімназії, було чимало 

успішних проектів і цікавих справ. 

Сьогодні, підсумовуючи, непросто 

визначити найуспішніший.  І все ж… 

народна мудрість каже, що кожна 

людина  у своєму житті має посадити 

дерево, збудувати будинок і виховати 

дитину. Будинки в нас попереду. А от 

грандіозна, як тепер уже розумію, акція 

«Від покоління 2016- майбутнім 

поколінням» відбулася успішно! Понад 

40 плодових дерев уже пустили пагони 

в пришкільному саду (на кожному – 

пам’ятний ярличок).  

Отже, дерево, посадили, і не одне!  А от 

про виховання дітей, мабуть, ще зарано думати, тому займаємося 

самовихованням з користю для суспільства.  

Патріотичний квест, який завершився флешмобом «Україна – єдина 

країна», був присвячений нашим захисникам! Ми не лише 

підтримували їх 

матеріально і  

морально благодійними 

акціями, а  й самі 

зростаємо патріотами! 

(ролик) 

 А за благодійні внески 

придбали сифони  для 

води в гімназію для 

загального 

користування!    



 

 Сокальська гімназія імені Олега Романіва 

На шляху до реалізації 

своїх планів я: 

Добре володію двома 

іноземними мовами. Ще 

двома на рівні 

користувача; 

 Пишу власні поезії; 

 Захоплююсь 

шкільною 

журналістикою; 

 Є слухачем Сокальської та Львівської МАН; 

 Співаю, є ведучою різноманітних заходів; 

 Створюю власні проекти, пишу науково-дослідницькі роботи. 

Від покоління 2016 – майбутнім поколінням! 

     Під таким гаслом у Сокальській гімназії імені Олега Романіва 

відбулася акція «Посади сад». А почалося все із несміливої пропозиції 

на засіданні учнівського парламенту, а далі – велика благородна 

справа. На щастя, прилегла до школи територія  досить велика і   

розташування присадибної ділянки дуже зручне для реалізації цієї 

мети.  

Христина Лисяк 



 

Христина Лисяк 

 Сокальська гімназія імені Олега Романіва 

       Учні дуже активно відгукнулися на  

пропозицію і вирішили приурочити  акцію 

110 річниці від заснування  гімназії. І справді, 

дуже символічно! Спершу  запланували 

посадити по одному плодовому дереву від 

класу, проте згодом  бажаючих приєднатися до 

акції збільшилося. І вже 23 березня після 

уроків десятикласники (найактивніші – 

Б.Барило, В.Найдич, Р.Рибка,  С.Новосад, 

Ю.Генташ, А. Климчук, Н.Матвіїв, 

А.Хомицький) разом із учителем біології Г.П. 

Сивак   почали  висаджувати дерева. До них 

приєдналося чимало активістів із різних 

класів, учителі, працівники гімназії. У 

результаті – понад 40 плодових дерев: вишні, 

яблуні, сливи, черешні,  абрикоси, груші – відтепер ростуть у шкільному саду. 

Окрім того, і кілька екзотичних дерев скоро стануть  окрасою біля столітнього 

навчального закладу.   

Нову історію творимо 

спільно, адже жоден клас 

не залишився осторонь, а 

найактивніші  Мічуріни – 

це учні 1(5)-Б і 5(9)-А 

класів. На кожному  

дереві  буде символічна 

пам’ятна присвята. 

Сучасне покоління 

гімназистів залишило  

майбутнім  учням добру 

згадку про себе. 



 

Колектив року 

 Сокальська гімназія імені Олега Романіва 

«Сокіл» («Джура»)   

в Україні джурами завжди називали «молодих вихованців, зброєносців і 

помічників досвідченого козака. Інститут джур був дуже поширений і 

авторитетний, бо існував протягом усієї історії козацтва. Стати джурою міг 

не кожен, а лише той, хто годився до козацької служби, пройшовши певні 

випробовування – як фізичні, так і моральні. Причому духовна 

загартованість передувала фізичній, якої набували упродовж кількох 

років. Виховувалися перш за все розважливість та поміркованість, 

впевненість у собі і власних силах.  

 Результати участі у конкурсах районного рівня:  Дитячо-юнацька 

військово-патріотична гра «Сокіл» («Джура»)  - І місце 

 Результати участі у конкурсах обласного рівня:  Дитячо-юнацька 

військово-патріотична гра «Сокіл» («Джура»)  - І місце  

  Участь у всеукраїнському рівні  юнацької військово-патріотичної гри 

«Сокіл» («Джура»)   



 

Колектив року 

 Сокальська гімназія імені Олега Романіва 

Учні про  гру «Сокіл»: 
 «Саме мені було трохи тяжко, але дуже сподобалось. Для України це дуже 

важливо, тому що молодь здебільшого вже забула, що таке війна, і як тяжко 

їх прадідам було здобувати свободу. Джура допомагає нам зрозуміти і відчути, 

хоч трішечки, себе козаком (чи козачкою). Це важливо і потрібно нам». 

 «Гра Джура – це найкраща військово-спортивна гра, яка є в Україні, вона 

вчить нас жити, бути сильними, наполегливими та розумнішими. Мені дуже 

подобається ця гра і я обов’язково ще раз візьму участь у них змаганнях»;  

 «Гра «Сокіл» («Джура») є дуже корисною для України, бо дуже багато людей 

втратили козацький дух, в Україні є багато проблем, які ми не в змозі 

вирішити, але такі організації дають нам якусь надію. Мені дуже подобається 

ця гра, я не один раз беру в ній участь і хочу ще не один раз взяти у ній 

участь. Шановні організатори, проводьте такі злети частіше, вони є дуже 

корисними для виховання молоді! Дякуємо за хороші враження!!!».   

Мужність, шляхетність, 

відвага!  



 

Колектив року 

 Сокальська гімназія імені Олега Романіва 

     2-3 червня у с.Двірці відбувся районний етап військово-патріотичної гри «Джура». Команду 
Сокальської гімназії імені Олега Романіва представляли учні 6(10)-х класів:  Лисяк Христина, 
Лисяк Анастасія, Демчук Павло, Генташ Юрій, Матвіїв Назарій, Гарасимчук Василь, Хробак 

Максим і Найдич Віталій. Під керівництвом учителя предмету «Захист Вітчизни» Долівця А.П. і  
вчителя фізичного виховання Марущака Б.Я. гімназисти   посіли призові місця у переважній 
більшості конкурсів («Смуга перешкод», «Стрільба з пневматичної зброї», «Кращий звіт про 

доброчинні справи», ватра «Слава героям», «Кращий кашовар», «Стройова підготовка», «Відун», 
«Перетягування каната»), а в результаті – перемогли за сумою балів і тепер візьмуть участь в 

обласному етапі конкурсу, який відбудеться 13-17 червня у Сколівському районі…                                                 
Так  розпочинався старт команди нашого гурту «Соколи», який переміг і окружний, і районний, і 

обласний етап і показав хороший результат на всеукраїнському рівні.   Ми пишаємося нашими 
юними патріотами, віримо в них. І тому ця сторінка присвячена опису їхньої діяльності.  

Одним із завдань військово-патріотичної гри було  реалізувати проект і  підготувати  звіт про 
результати. Пропонуємо для ознайомлення.  

                               З В І Т про Добре діло (проведений 
захід) Проект «Не згасне свіча пам’яті» 

 Загальна тема: вшанування пам’яті випускників 
гімназії, які загинули в АТО                                              

Виховник -  Долівець Антон Петрович, керівник гуртка 
«Джура», вчитель «Захист Вітчизни».  

Цільова група – учні та вчителі гімназії. 
Завдання: активізувати учнівську молодь у 

громадянській  позиційності. 
Термін реалізації –2016р. 

Мета:  
• Увіковічнити  пам’ять про Героїв України - 
випускників гімназії. 
• Загартувати   патріотизм  та утвердити  
національну  свідомість і почуття гордості за власний 
народ  в гімназистів.   
• Підтримати  хвилю патріотичного піднесення з метою  виховання національно свідомої 
молоді  
Актуальність:  
• Меморіальна плита пам’яті має стати живим  спогадом 
• підтримаємо хвилю патріотичного піднесення з метою  виховання національно свідомої 
молоді  

Головна ціль: вшанувати  пам'ять про ГЕРОЇВ.  
Перелік заходів проекту  

1. Клен пам’яті. Висадження дерева-символу і догляд за ним.   
2. Квіткова   рапсодія героям. Висадження  квітника в патріотичних кольорах перед 
меморіальною дошкою героям АТО.  
3. Авторські поезії на честь героїв. Написання і читання під час тематичних виступів.  
4. Дослідження про Віктора Сивака,  Валентина Прихода і Романа Галаса. Оформлення 
стендових проектів.  
5. Акція “Свіча пам’яті. Запалювання лампадок у роковини загибелі випускників гімназії, які 
героїчно загинули  в АТО.  
6. Акція “Від покоління 2016 майбутнім поколінням”.  Висадження фруктового саду, догляд за 
ним  на пришкільній ділянці.   
7. Акція “У пам’яті назавжди”. Щорічно 2 вересня відзначати День пам’яті випускників 
гімназії, які героїчно загинули  в АТО. Акція «Одягни вишиванку».  



 

Колектив року 

 Сокальська гімназія імені Олега Романіва 

Довідкові відомості про місце та адресну спрямованість – Сокальська гімназія імені Олега 
Романіва.  Проект стартував  у 2015р. на вимогу часу. Жарке літо 2014 року у боях за  цілісність 
України  забрало життя двох випускників гімназії: Віктора Сивака і Валентина Прихода. Після 
тяжких похорон  і учні, і вчителі  подавали пропозиції про  заходи  щодо вшанування пам’яті 

Героїв. У  2015р. відбулося урочисте посвячення меморіальної дошки на фасаді школи,  
встановленням якої займалися друзі Віктора Сивака. Саме тоді, під час підготовки сценарію, 

прозвучала пропозиція увімкнути пісню у виконанні Ірини Федишин «Кленова балада». А вже 
після заходу, в якому взяли участь родичі загиблих, священики, влада, представники 

громадськості, учні та вчителі гімназії, було прийнято рішення про висадження клена – дерева-
символу пам’яті. А потім запланували і ряд інших заходів у рамках проекту «Не згасне свіча 

пам’яті», до якого активно долучилися всі учасники навчально-виховного процесу в школі. Юлія 
Ющак – учасник конкурсу «Лідер року»- написала поезію-присвяту і узагальнила спільно з 
учителями-консультантами матеріали для реалізації даного проекту.  Рівно через рік після 

трагічної загибелі Валентина Прихода не стало Романа Галаса, випускника  1993року… 21квітня 
2017р. відбулося освячення меморіальної  дошки пам’яті Романа Галаса. До акції долучилися не 

лише гімназисти та колишні  однокласники Романа, а й  родина, представники громадськості.  

         Деякі із заходів стали традицією. Тому можемо говорити про довготривалий соціальний 
проект, до якого щороку долучається щоразу більше людей. І серед них, безумовно,  – рій 
«Соколи». 

            Список учасників рою «Соколи», які взяли участь у реалізації заходів  проекту «Не згасне 
свіча пам’яті»: 

1. Лисяк Христина  

2. Лисяк Анастасія 

3. Демчук Павло 

4. Генташ Юрій 

5. Матвіїв Назарій 

6. Гарасимчук Василь 

7. Хробак Максим 

8. Найдич Віталій 

Підсумки, висновки, рекомендації. 

         До реалізації нашої Доброї справи ми залучили понад 400 

гімназистів, наших учителів і  батьків. Більшість із заходів стали 

традиційними: покладання квітів до меморіальної дошки під час 

загальношкільних свят, запалювання лампадок напередодні 

загибелі випускників школи, акція «Одягни вишиванку» в 

традиційний День пам’яті. А також перед школою росте клен-

символ, а  за школою – цілий сад від покоління учнів 2016 року. 

Біля інформаційного стенду про воїнів АТО -  живі квіти як 

символ невмирущої пам’яті. У шкільному музеї - стендові 

проекти-дослідження про колишніх учнів, які віддали життя за 

Україну. Герої живуть, поки ми про них пам’ятаємо!  


