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Максим Царинський
На міжнародному математичному конкурсі…
Царинський Максим, учень 5(9)-А класу Сокальського
НВК «ЗШ І ст.-гімназія» імені Олега Романіва, народився
01.02.2003 року в смт.Жвирка. З дитинства захоплювався
футболом і математикою. Нагороджений багатьма грамотами і
медалями за досягнення
футбольних команд, у яких грав
Максим на рівні школи, району,
області.
У 2015 році вчитель
Угринівської школи Царинський
Віталій Іванович і учень 6 класу
цієї школи Царинський Максим
долучилися до проекту співпраці
Міксіке (європейськеосвітнє
онлайн середовище) з Україною
за підтр имки A rengukoostöö
Programm (Estonian Development
Cooperation) Міністерства
закордонних справ Естонії.
Максим став переможцем
Національного фіналу у своїй
віковій категорії і в складі
команди від Україниз 5 чоловік і
координатора проекту в Україні Маргарити Носкової, а також
на той час проректора з науково-педагогічної роботи
Українського католицького університету, а тепер заступника
міністра освіти і науки України Хобзея Павла Кузьмовича
взяв участь у травні 2015 року в Міжнародних змаганнях
Прагліміне ( ПРАНГМІЛІНЕ - змагання по усному
математичному рахунку) в Ризі.
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Максим Царинський
У 2016 році Царинський
Максим,
перейшовши
у
старшу вікову групу, зайняв
2 місце у своїй віковій
категорії за результатами
спочатку обласного, а потім
2 місце і за підсумками
Всеукраїнського
національного фіналу. У
складі великої делегація від
України
(42
людини)
вирушив
5
травня
на
міжнародний
фінал
у
Мурську Соботу в Словенію.
Делегатами були куратор
проекту від МОН України
Кудренко
Богдан
Віталійович,
координатор
проекту в Україні Носкова Маргарита В’ячеславівна,
координатори Запорізького і Дніпропетровського регіонів,
група педагогів з обміну досвідом, а також призери
національних змагань усіх вікових груп. Фінансування
поїздки здійснювали організатори проекту.
Делегація побувала в Польщі, Чехії, Австрії, Словенії,
Угорщині, на Закарпатті України. Враження від відвідин
Кракова, Відня, Будапешта, Мурської Соботи, Ужгорода,
Мукачева переповнили всіх. Фінал усного математичного
рахунку – це не лише змагання, а й пам’ятна мандрівка.
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Максим Царинський
У 2017 році
Максим займає 3
місце в обласному
фіналі,4 місце у
Національному
фіналі. І втретє
став
учасником
міжнародного
фіналу,
який
відбувся
у
Каунасі.
За результатами
трьох
етапів
онлайн-змагань з усного рахунку 2017 року серед понад
30000 учасників з
України незалежно від вікової
категорії, у Царинського Максима 3 місце в рейтингу
Львівської області і 8 місце в рейтингу України. В очному
фіналі Львівської області цього сезону Максим зайняв 1
місце. За результатами Всеукраїнського національного
фіналу 2018р., який відбувся у Вінниці, Максим посів 3
місце і згодом був учасником четвертого міжнародного
фіналу з усного рахунку, який відбувся 28 квітня 2018
року у Львові.
А ще
Максим надзвичайно скромний і вихований
хлопець.
З
ним
дуже
приємно
спілкуватися.
Однокласники
пишаються
досягненнями
свого
товариша, але цінують у ньому найперше дружність і
порядність. Він справжній улюбленець у класі.
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Юлія Мусій
Мусій Юлія, учениця 7(11)-А класу Сокальського НВК
«ЗШ І ступеня – гімназія» імені Олега Романіва –
відмінниця навчання, активна слухачка Сокальської
Малої академії наук учнівської молоді.
Улюбленими предметами є математика, українська

мова та література, історія. Хоча мені також цікавими є
уроки англійської, французької мов, фізики, астрономії,
економіки, зарубіжної літератури…
Щороку беру участь в районних та обласних
олімпіадах. Ставала призером олімпіад з української мови
та літератури(2016, 2017, 2018), математики(2017) та
історії(2016, 2017).
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Юлія Мусій
Вагомих
результатів
досягла в Малій академії наук.
Тут я набула навиків наукового
дослідження. У 8 класі я
досліджувала
особливості
геральдики Сокальщини, у 9 –
темою мого дослідження стала
«Роль музею у формуванні
історичної пам'яті (на прикладі
Сокальського району)»
і я
здобула першу перемогу на ІІІ
етапі Всеукраїнського конкурсузахисту науково-дослідницьких
робіт із соціології. Упродовж
двох останніх років успіх не
покидає мене, і я стаю призером
найвищого етапу конкурсу-захисту одразу в двох
номінаціях – з соціології та педагогіки. Спільно з
науковим керівником розробила програму з музейної
педагогіки, тематичні буклети, путівник «Шляхами землі
Сокальської», проект «Професійне самовизначення
–
основа майбутнього життєвого успіху» та методику «Вплив
соціальних мереж на життєві цінності сучасних
школярів».
З особливим захопленням беру участь в обласних
турнірах, фестивалях юних математиків. Разом із
командою здобули ІІ місця у 2017 та 2018 рр. та І місце – в
обласному фестивалі математики і фізики, який проходив
у Трускавці(2017).
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Юлія Мусій
Люблю інтелектуальні ігри, тому впродовж двох років
змагаюся за першість у районному чемпіонаті гри «Що?
Де? Коли?», і у 2018 р. моя команда «Іnvicta» зайняла
інтелектуальний трон Сокальщини.
Завдяки перемогам у Всеукраїнському конкурсі
«Непізнана історія мого краю»(2014, 2016, 2018) маю змогу
подорожувати мальовничою Україною, адже для призерів
УКУ передбачає особливий подарунок – екскурсію в будьяке місто (на вибір) нашої країни.
З 5 по 10 клас за успіхи у навчанні та активну
громадську роботу щорічно нагороджувалася іменною
премією Олега Романіва.
У 2016 та 2017 році нагороджена районною премією в
номінації «Науковець року», преміями Львівської обласної
ради та облдержадміністрації, благодійного фонду
«Майбутнє України. Сокальщина».
Переконана, що успіх приходить до того, хто багато
працює. Своїми
результатами
завдячую
батькам, родині,
вчителям,
однокласникам,
які
вірять
у
мене,
допомагають,
підтримують.
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Юлія Мусій
Результати участі у конкурсах районного рівня:














І етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких
робіт з педагогіки, соціології, фольклористики (І місця);
ІІІ конкурс «Мій родовід» (І місце);
Районний етап обласного конкурсу учнівської молоді «Славетні
імена України-2017. Іван Огієнко» (І місце)
Районний конкурс есе «Які вони – славні сини Сокальщини?»,
присвячений 100-річчю від дня народження сотника УПА
Василя Василяшка;
Районний конкурс науково-дослідницьких робіт «Неповторність
фольклору рідного краю»;
Районний етап
Всеукраїнської краєзнавчої експедиції учнівської молоді «Моя
Батьківщина – Україна» (номінація «Із батьківської криниці);
Олімпіада з української мови та літератури (ІІ місце);

Результати участі у конкурсах обласного рівня:








ІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науководослідницьких робіт з педагогіки, соціології, фольклористики
(І, І, ІІ місце);
Конкурс ім. Мілени Рудницької «Жінка і нація» (ІІІ місце);
Обласний турнір юних математиків ім. М. Ядренка (ІІ місце);
Обласний етап Всеукраїнської краєзнавчої експедиції
учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна» (І місце);
Олімпіада з української мови та літератури (ІІІ місце);

Результати участі у конкурсах всеукраїнського
рівня:




ІІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науководослідницьких робіт з педагогіки соціології (ІІ, ІІІ місце);
Конкурс «Непізнана історія мого краю. Видатні люди» (ІІІ
місце);
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Тарас Кулявець
Ще у дитячому садочку я
хотів стати пожежником, адже
мене приваблювали незвичні
червоно-білі машини, які було
чути за сотні метрів, коли вони
спішили на допомогу. Після
початку навчання у школі я
почав креслити плани різних
будівель. Батьки казали, що я
стану архітектором, адже маю
хороші знання у математиці та
кресленні, проте сьогодні в
мене інші плани.
У Сокальській гімназії
вперше я дізнався, що таке
інформатика. І тут понеслось…
Я почав цікавитися новинками
комп’ютерної індустрії, іграми,
додатками, програмами. Мене
вже було не зупинити.
У зв’язку з розвитком Інтернету, у світі різко зросла
популярність веб-браузерів та сайтів, на яких розміщується будьяка корисна (і не дуже) інформація. Тому, як палкий програміст, я
захотів мати власну web-сторінку, щоб із легкістю ділитися
інформацією з навколишнім світом. Роботу над цим я розпочав із
найпростішого, а саме: вивчення основ програмування та
розробки web-сайтів.
Упродовж цілого року я займався самоосвітою: переглядав
зарубіжні ресурси, читав книжки, дивився інформативні відео – і
тепер можу самостійно створити власну web-сторінку.
Проте зупинятися на цьому я не хочу, адже найголовніше – це
постійне самовдосконалення, тому надалі я планую продовжувати
навчання у цій сфері, щоб стати професіоналом.
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Тарас
Звір Максим
Кулявець
P.S. Тарас ще й дуже скромний хлопець. Насправді коло його
зацікавлень значно ширше. Він справжній інтелектуал, і не лише
тому, що є успішним гравцем команди «Що? Де? Коли?», яка
цього року була другою в районі і посіла 7 м. в області. Його
успіхи говорять самі за себе:
Олімпіади (районні):
1. Фізика – 2 місце.
2. Інформаційні технології
– 1 місце.
3. Хімія – 3 місце.
4. Інформатика – 2 місце.
Олімпіади (обласні)
5. Інформаційні технології
– 3 місце.
Олімпіади (всеукраїнські):
6. І н т е р н е т - о л і м п і а д а
«WEB-технології» м. Київ – 2 місце.
Конкурси
7. Інтернет-олімпіада «На урок» (Львівська область) – 3 місце
«Диплом I ступеня».
8. Міжнародний конкурс з інформатики БЕБРАС 2017 –
«Відмінний результат».
9. Міжнародний природничо інтерактивний конкурс «Колосок
осінній-2017» - «Золотий результат».
10. Перемога в Національному конкурсі есе «Моя майбутня
професія: планування та розвиток» у 2017 році.
11. Грінвіч – «Срібний результат».
Мала академія наук:
12. Турнір юних математиків м. Львів – 2 місце.
13. Захист наукових робіт з математики (район) – 1 місце.
14. Захист наукових робіт з інформатики (район) – 1 місце.
15. Захист наукових робіт з математики (область) – 2 місце.
16. Захист наукових робіт з інформатики (область) – 2 місце
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Звір Максим
Максим
Звір
Максим дуже талановитий
хлопець, справжній
артист. Уже давно є читцем і ведучим не лише на
шкільних, а й на районних заходах. Щороку бере участь у
конкурсах читців поезії і завжди захоплює глядачів
яскравим виконанням. От і цього року був переможцем
районного конкурсу «Сурми звитяги». Бере активну участь
у виступах на літературних читаннях, під час заходів у
районній бібліотеці імені Бобинського, Народному домі
м.Сокаля.
У цьому навчальному році кращі екскурсоводи музею
"Літературна Сокальщина" Звір Максим, Ворожбит Софія,
Стасюк Аліна гідно
представили музей на
обласному
конкурсі
музеїв
навчальних
закладів і зайняли
почесне І місце.
За
рішенням
членів журі, почесну
місію
представляти
Львівщину
в
літературному
напрямку
на
Всеукраїнському
конкурсі екскурсоводів
музеїв
навчальних
закладів
"Край,
в
якому
я
живу"
отримав Звір Максим.
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Звір Максим
Максим
Звір
Юний екскурсовод успішно презентував екскурсію
музеєм "Літературна Сокальщина", яка мала назву
"Сокальщино, прибузький краю, тобою я горджусь і
прославляю" у місті Чернігів 21 березня.
Максим гідно представив
музей "Літературна
Сокальщина"
на
Всеукраїнському
конкурсі шкільних музеїв
у Чернігові "Край, в
якому я живу" і посів ІІІ
місце
серед
музеїв
літературного профілю!
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Бондарь
Звір Максим
Ілля
Народився 18 березня 2001року в м. Сокалі. Навчаюсь
у 7(11-А) класі Сокальського НВК «ЗШ І ступеня –
гімназія» імені Олега Романіва. Беру участь у різних
заходах, зокрема цього року став переможцем трьох
районних олімпіад (математика, інформаційні технології,
інформатика) і двох
обласних
олімпіад
( інформаційні технології,
Інтернет-олімпіада
з
програмування).
У
Сокальській
МАН
захищав
дослідницьку
роботу
з англійської
мови.
З а х о п л ю ю с ь
музикою, зокрема її
с т в о р е н н я м ,
відеомонтажем,
програмуванням (пишу
різні додатки до ігор на
мові java), люблю ігри на
логіку та креативність,
дивлюсь аніме, читаю
мангу
та
візуальні
новели
й
квести.
С л і д к у ю
з а
розвитком технологій,
розробляю прошивки для
платформи Android.
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Звір
Каріна
Максим
Гоба
Привіт, мене звати Гоба
Каріна, мені 15 років. Я
учениця 6(10)-Б класу
Сокальського НВК «ЗШ cт.
школа – гімназія» імені Олега
Романіва. З раннього дитинство
я дуже люблю бігати і тому
була найшвидшою в класі. А
любов до спорту привив мені
тато, який брав мене з собою на
стадіон.
Мій тато дуже спортивний.
У 4 класі
нашу родину
запросили на змагання « Тато,
мама, я – спортивна сім’я» і там
ми посіли I місце в районі. Через рік ми знову взяли
участь у цих змаганнях і посіли вже I місце в області, але
не поїхали на Всеукраїнський етап лише тому, що моя
мама не вміє плавати (але нам дали кубок, грамоту,
медалі та цінні подарунки). Саме на цих змаганнях мене і
побачила тренер Марія Миколаївна Пікунова, яка
запросила мене на відділення легкої атлетики. І,
звичайно, я почала ходити на тренування.
Довгі 5 років я тренувалася, їздила на змагання, але
перемогти ніяк не могла. Дуже розчаровувалась і навіть
думала покидати легку атлетику. Але завжди в такі
складні ситуації мені допомагає тато, який сказав мені, що
результат буде, що скоро прийде мій час і я покажу свої
сили. І він знову запалив у мені вогник надії, що я все
зможу.
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Звір
Каріна
Максим
Гоба
І тільки наприкінці 2016р. я почала вигравати не тільки
районні, а й обласні змагання. Я повірила у свої сили і
продовжила тренуватись. І нарешті почала перемагати на
змаганнях. Мої результати стабілізувалися – час, за яким я біжу
100 і 200 метрів (а це мої найкращі дистанції), вже довго не
змінюється ні в кращу, ні в гіршу сторону. І знову тато мене
підтримує і мотивує до успіху такими словами: « Якщо результату
немає, то це означає, що в тебе неправильні тренування». Техніка
бігу в мене правильна і тренер казав,що з такою технікою
народжується 1 дитина зі 100 – а це означає, що мені потрібно
працювати над швидкістю та частотою. Я цілком змінила
тренування і почала зовсім по-іншому бігати.
І
з н о в у
змагання і знову перемога. Я одразу ж покращила свої
результати. У 15 років я біжу по першому дорослому розряді з
часом 12.9 – 100м , та 200м. – з результатом 27.6. Я активно
тренуюсь і залишати спорт точно не збираюсь, адже це корисно
для здоров’я і для фігури ( я ж дівчинка).
Я захищаю честь школи на
змаганнях, честь Сокальського
району та Львівщини. Завдяки легкій
атлетиці я побувала в багатьох містах
України: Рівне, Харків, Київ, Одеса,
Чо р но мо рськ, Ужго ро д, І вано Франківськ, Вінниця, Львів.
У мене є молодша сестра, яка
також з батьками брала участь у
змаганнях « Тато, мама, я –
спортивна сім’я». Вони представляли
Львівську область на Всеукраїнських
змаганнях в Чорноморську, де посіли
6 місце з 20 команд.
Я дуже рада, що знайшла себе у
спорті. Бо спорт- це життя, це ритм,
це сила і це розум.
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Каріна
Звір Максим
Оверко
Народилася 25 вересня 2005 року в смт. Жвирка, де і
проживає на даний час. Відвідувала ДДУ «Сонечко» в смт.
Жвирка та навчалась у 1-4 класах у Жвирківській школі. З
5-го класу навчається у Сокальському НВК “ЗШ І ст.—
гімназія імені Олега Романіва”.
Є
переможницею
та
призером
обласних,
Всеукраїнських чемпіонатів, спартакіад, першостей та
змагань з легкої атлетики та баскетболу. Досягнула
високих результатів у спорті своєї вікової категорії. Є
перспективним спортсменом. Має високий рівень фізичної
підготовки, спостерігається позитивна динаміка
результатів протягом усього періоду навчання, вміє
створювати позитивний
ем оцій ний
фон
у
команді.
С в о ї м и
досягненнями у галузі
спорту
завдячує
в чит е ля м
ф ізи ч ної
культури
Олені
Методіївні та Ользі
Іванівні, які розгледіли
у
ній
спортивний
потенціал та стали його
розвивати.
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Каріна
Звір Максим
Оверко
Кумиром для Каріни є львів’янка Оксана Райта, яка
виграла «золото» Чемпіонату України-2017 у бігу на 3000
м. з перешкодами. За період 2017-18 н. р. у різнорівневих
змаганнях виборола 23 нагороди.
На даний час Каріна уже
впевнено знає, що спорт є
пріоритетом для вибору
майбутньої професії, тому вона
має на меті здобути найвищі
нагороди, наразі в Україні, а,
можливо, і не тільки…

Оскільки спортсмени
повинні бути розвинені
всебічно, то Каріна отримує
найкращі
знання
у
Сокальському НВК «ЗШ І ст.—
гімназія» імені Олега Романіва
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Звір
Юлія
Максим
Кіх
Мене звати Юлія Кіх, мені 15 років, я президент
учнівського парламенту Сокальської гімназії. Стараюсь
добре
вчитись
і
встигати кругом і всюди
– і мені це вдається. За
гороскопом я могутній
лев, а за характером маленьке,
миленьке
кошеня, тож буваю
різною.
Я люблю творити
власноруч. Це – моє
хобі. Все починалося з
дитячої
захопленості
створювати незабутні
образи. З часом я
захопилася випіканням
і оформленням солодощів. Також я створюю екокартини,
обробляю пір’я, захоплююсь в’язанням, виготовляю квіти з
гофри, вирізаю листівки, з 5 років захоплююсь танцями.
Я активна в усіх шкільних справах, за що тричі
отримувала іменні премії від родини Олега Романіва.
Впродовж років, які я була учасником учнівського
парламенту Сокальської гімназії, було безліч успішних
проектів і цікавих справ. Не всі з них були гучними і
великими , але я не засмучуюсь, тому що погоджуюся з
народною мудрістю, яка каже, що маленька праця краща
за велике безділля. А ще я щороку беру участь у районних
олімпіадах, отримую призові місця, тричі була призером
обласної олімпіади.
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Звір
Юлія
Максим
Кіх
У цьому році я була
учасником і співорганізатором
виховного заходу до Міжнародного дня рідної мови, з моєї
ініціативи була проведена акція,
під час якої гімназисти
колективно працювали над великою валентинкою - символом
дружби і навіть любові між однокласниками. Мета
даного
проекту - попередити булінг в учнівському середовищі. Було
чимало й інших цікавих проектів і заходів.
Найуспішнішим проектом у цьому році, безумовно, я вважаю
передвиборчу кампанію, переможцем якої стала 31 жовтня . Я
дуже хотіла перемогти на
шкільних виборах – і
мрія здійснилася. Я вірю
в успіх!
Я посміхаюся
людям і кожному дню!
Адже з вірою в життя
кожен із нас частинка
природи,
джерело
творчості,
ерудо вана
особистість,
носій
національної духовності,
для когось друг, а для
когось - все.
Ми всі різні, але
кожен із нас має право і
обирає можливості для
реалізації. «Життя схоже
до велосипеда: для того,
щоб зберегти рівновагу,
потрібно крутити педалі»,
- за таким життєвим
кредо я йду до мрії!
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Колектив
Звір Максим
року
Літературно
-мистецький
музей
"Літературна
Сокальщина" за 13 років став світлицею творчості не тільки для
учнів гімназії. Він став улюбленим місцем для місцевих поетів, з
якими тут проводяться творчі зустрічі, тут збирається на
засідання ЛМО "Колос".
Цікаві експозиційні розділи, книги і світлини про визначних
людей Сокальщини, прозові і поетичні надбання місцевих
письменників, друковані часописи... - по зернинці
учні
відшукали факти про творчість надбужан, щоб донести до
широкого кола і прославити літературну Сокальщину!
У
ц ь о м у
навчальному
році
кращі екскурсоводи
музею "Літературна
Сокальщина"
Звір
Максим,
Ворожбит
Софія, Стасюк Аліна
гідно
представили
музей на обласному
конкурсі
музеїв
н а в ч а л ь н и х
закладів і зайняли
почесне І місце.
На Всеукраїнському
конкурсі
в
місті
Чернігів 20-22 березня представляти Львівщину в літературному
напрямку мав один учень.
За рішенням членів журі, почесну місію представляти
Львівщину в літературному напрямку на Всеукраїнському
конкурсі екскурсоводів музеїв навчальних закладів "Край, в
якому я живу" отримав Звір Максим.

Сокальський НВК «ЗШ І ст.—гімназія» імені Олега Романіва

Колектив
Звір Максим
року
Юний екскурсовод успішно презентував екскурсію музеєм
"Літературна Сокальщина", яка мала назву "Сокальщино,
прибузький краю, тобою я
горджусь і прославляю" у
місті Чернігів 21 березня.
Команда Сокальщини гідно
представила
музей
"Літературна Сокальщина"
на Всеукраїнському конкурсі
шкільних музеїв у Чернігові
"Край, в якому я живу" і
посіла ІІІ місце серед музеїв
літературного профілю!
Учні 5(9) -А класу
Сокальської гімназії Звір М.,
Ворожбит С., Стасюк А. представляли музей і на святковому
березневому дійстві, присвяченому Дню письменника і поезії.
Презентували музей і на педраді перед учителями Сокальської
гімназії.
Є що згадати і є чим гордитися Сокальським гімназистам. Бо
ніхто не має бути байдужим до свого, рідного краю, де народився,
де коріння сягає сивої давнини. Ми маємо знати: хто ми, чиї ми
діти, яких батьків! Щоб самовіддано любити Україну, щоб плекати
її красу і багатство, треба з дитинства навчитися шанувати свій
рідний край…
Ми любимо музей «Літературна Сокальщина» просто тому, що
він наш, ми дали йому життя. Ми вдячні музею за творчу
атмосферу, можливість розвиватися, працювати у команді
неординарних людей; за те, що можемо реалізуватися, знайти
спокій і затишок для своєї душі.
Хай пам'ять про наших поетів з Сокаля
Летить по Вкраїні все далі і далі!
З Шевченком, Франком й Українкою поряд
Буяє в нас творчість, мов хвилі на морі.
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