
НЕ ЗАБУДЬ НІКОЛИ НАШУ ДРУГУ ШКОЛУ...

Добра школа та,
яка більш нагадує
сім’ю, ніж школу.

К. Ушинський
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Рідній другій школі –75
2019 рік – ювілейний в історії дру-

гої школи. 75 незабутніх та яскравих 
шкільних років, тисячі випускників, які 
розлетілися в різні куточки світу, спогади 
про щасливі роки дитинства, здобутки і 
втрати, плани на майбутнє… 

Друга школа в усі роки відзначалася 
національним характером виховання й 
навчання дітей, філософією родиннос-
ті. Від двох до чотирьох поколінь однієї 
родини є учнями школи, кожен третій 
учитель – її випускник. Саме тому тут  
так бережно плекають та примножують 
шкільні традиції, зберігаючи позитивний 
імідж навчального закладу, де панують 

довіра, любов та взаємоповага, а християнські цінності є орієнтиром 
у педагогічній діяльності.

Дрогобицька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №2 залишається 
одним із флагманів освіти в Україні, агентом змін. Для педагогічного 
колективу є великою честю та відповідальністю апробовувати Держав-
ний стандарт початкових класів Нової української школи.

Школа – це храм науки, який творить спільнота вчителів, батьків 
та учнів. Нехай 75-річний ювілей поглибить любов до рідної другої 
школи, нехай велич цього свята спонукає нас гідно служити один 
одному та Україні, достойно будувати її майбутнє.

У ці дні ми складаємо шану всім керівникам, учителям, які творили 
історію школи. Висловлюємо щиру вдячність міським головам, депу-
татам різних скликань, Департаменту освіти і науки ЛОДА, відділу 
освіти виконавчих органів Дрогобицької міської ради, випускникам 
та симпатикам другої школи за підтримку, посильну допомогу та ви-
соку оцінку діяльності.

Слова подяки вам, дорогі вчителі, батьки та учні, які сьогодні пишуть 
нові сторінки в історії другої школи. Єднаймося навколо шкільної 
родини. Шануймося, бо ми того варті.

Лариса Панькевич, директор Дрогобицької спеціалізованої 
школи І-ІІІ ступенів №2, випускниця другої школи *Слова та музика «Пісні про другу» подано 

за першодруком у буклеті  1964 року.
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З ІСТОРІЇ ДРУГОЇ ШКОЛИ
Осінь 1944 р. – відкриття в Дрогобичі середньої школи №2, яка тоді 

функціонувала як жіноча школа на другому поверсі теперішнього 
житлового будинку на вул. Адама Міцкевича.

1944-1955 рр. – директором школи була вчитель-філолог Марія 
Лісненко.

1945 р. – друга школа перемістилася на вулицю Завалля (сьогодні тут 
ЗОШ №3), де  ділила приміщення з російською школою.

1947 р. – перший випуск школи.
1955-1961 рр. – школу очолюють Микола Солонцов, Лідія Ляшенко.
1961р. – школа перейшла в новозбудоване приміщення на вул. 

Б.Козловського (тоді Чапаєва), 17, де знаходиться і сьогодні.
1962-1966 рр. – директором працював учитель української мови та 

літератури Іван Костомаха. Очолений ним колектив зосередив увагу на 
розвиток індивідуальних особливостей учня. У школі функціонувало 
4 хори, 5 танцювальних груп, духовий оркестр, ансамблі бандуристів, 
студії малювання та художньої вишивки, 5 технічних гуртків, спортивні 
секції, шкільна картинна галерея. Також за часів Івана Костомахи само-
діяльний композитор Григорій Радько та поет Іван Малиш створили 
«Пісню про другу школу».

1964 р. – школа представляла Україну на виставці досягнень на-
родного господарства в Москві й була нагороджена срібною медаллю.

1966 р. – львівським видавництвом «Каменяр» випущено книжечку 
про другу школу під назвою «Школа в передгір’ї Карпат» (автори – 
О.Соколова, В.Тіпухов). 

1966-1975 рр. – школу очолювала вчитель української мови та літе-
ратури Євдокія Колпецька.

1975-1991 рр. – директор школи – вчитель історії Орест Ортинський.
1984 р. – закінчено добудову нового корпусу школи.
1991-2001 рр. – шкільним колективом керувала талановитий педагог, 

випускниця другої школи, вчитель німецької мови Корнелія Мельни-
кевич, для якої девізом були слова К.Ушинського: «Добра школа та, 
яка більш нагадує сім’ю, ніж школу».

24 травня 1997 р. – видано перший номер шкільної газети «Ми!».
Із 2001 року школу очолює ще одна наша випускниця, вчитель біо-

логії Лариса Панькевич, для якої друга школа – це її життя.
2004 р. – до 60-річного ювілею школи у видавництві «Коло» поба-

чила світ книжечка «Не забудь ніколи нашу другу школу. Нашу рідну 
школу, цей привітний дім…» (головний редактор – Ігор Качмарик).

КОЛИШНІ ДИРЕКТОРИ ШКОЛИ

Лісненко М.П Солонцов М.Т

Колпецька Є.Є. Костомаха І.С.

Ортинський О.О. Мельникевич К.Ф.

Дорога, рідна друга школо!
Минуло вже 53 роки з того дня, як я покинув стіни цієї затишної оселі, але  ще й 

досі час від часу подумки бігаю її коридорами, йду до дошки відповідати чи смикаю 
за фартушок Любу Труш, свою сусідку за партою. Усе ніби перед очима, і все – в імлі 
ностальгійного зворушення.

Більшість моїх учителів уже в обителях блаженних і звідти споглядають Бога. Вони 
щедро любили нас, бешкетників, – і їм тепер належиться велика Господня ласка. Бо 
саме такою є Божа справедливість.

Але школа моя – вічно жива. Нові й нові покоління приєднуються до естафетного 
забігу, в якому з рук у руки передаються ключі від класів, традиції й цінності школи, 
жертовність учителів, юнацькі мрії учнів і наша незмінна «Пісня про другу школу». 

Це велике щастя – бути маленькою ланкою цього безконечного ланцюга. Велика вам дяка і доземний уклін, дорога 
спільното школи, що підтримуєте цю естафету. Дякую також усім тим, хто освятив собою мою юність.

Многая і благая літа, наша рідна друга школо! Я тебе ніколи не забуду!

Мирослав Маринович, віце-ректор УКУ, 
випускник другої школи 1966 року
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                        Переможці олімпіад 

                              2018-2019 н. р. 

ІІ етап ІІІ етап ІV етап 
95 місць 

І- 14 
ІІ – 32 
ІІІ - 49 

20 місць 
І – 2 
ІІ – 6 
ІІІ - 12 

2 місця 
 
ІІ – 1 (Іванишин Ю.) 
ІІІ – 1 (Мишковська Ю.) 

 

                             2017-2018 н. р. 

ІІ етап ІІІ етап ІV етап 
92 місця 

І- 20 
ІІ – 33 
ІІІ - 39 

24 місця 
І – 2 
ІІ – 4 
ІІІ - 18 

1 місце 
 
 
ІІІ – 1 (Іванишин Г.) 

 

                             2016-2017 н. р. 

ІІ етап ІІІ етап ІV етап 
85 місць 

І- 14 
ІІ – 29 
ІІІ - 42 

20 місць 
І – 2 
ІІ – 10 
ІІІ - 8 

2 місця 
 
ІІІ – 2 (Сабат С.,  
            Сорока Н.) 

 

                           2015-2016 н. р. 

ІІ етап ІІІ етап ІV етап 
75 місць 

І- 15 
ІІ – 22 
ІІІ - 38 

22 місця 
І – 2 
ІІ – 10 
ІІІ - 10 

2 місця 
 
ІІ – 2 (Іванишин К.,                   
           Лагуш О.) 

 

                         2014-2015 н. р. 

ІІ етап ІІІ етап ІV етап 
68 місць 

І- 16 
ІІ – 22 
ІІІ – 30  

19 місць 
І – 8 
ІІ – 6 
ІІІ – 5  

5 місць 
І – 2 (Іванишин К., 
          Тезбір Р.) 
ІІ – 2 (Весела Л.,  
           Савчак Р.) 
ІІІ – 1 (Лагуш О.) 

 

 

                        2013-2014 н. р. 

ІІ етап ІІІ етап ІV етап 
73 місця 
І- 16 
ІІ – 24 
ІІІ – 33 

18 місць 
І – 4 
ІІ – 6 
ІІІ – 8  

3 місця 
І – 2 (Тезбір Р., Весела Л.) 
ІІ – 1 (Лагуш О.) 
 

 

                        2012-2013 н. р. 

ІІ етап ІІІ етап ІV етап 
75 місць 
І- 13 
ІІ – 29 
ІІІ – 33 

12 місць 
І – 2 
ІІ – 4 
ІІІ – 6  

1 місце 
І – 1 (Семеген А.) 
 
 

 

                       2011-2012 н. р. 

ІІ етап ІІІ етап ІV етап 
68 місць 
І – 13 
ІІ – 23 
ІІІ – 32 

10 місць 
І – 1 
ІІ – 4 
ІІІ – 5  

2 місця 
І – 2 (Семеген А.,  
          Хомин І.) 
 
 

 

 

                      2010-2011 н. р. 

ІІ етап ІІІ етап ІV етап 
61 місце 

І – 9 
ІІ – 20 
ІІІ – 32 

7 місць 
І – 1 
ІІ – 2 
ІІІ – 4 

2 місця 
І – 1 (Семеген А.) 
ІІ – 1 (Хомин І.) 
 
 

 

 

                   2009-2010 н. р. 

ІІ етап ІІІ етап ІV етап 
62 місця 
І – 8 
ІІ – 20 
ІІІ – 34 

6 місць 
І – 1 
 
ІІІ – 5 

1 місце 
І – 1 (Захарія О.) 
 
 

 

 

2013-2014 н.р.

ПЕРЕМОЖЦІ ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ОЛІМПІАД 
З БАЗОВИХ ДИСЦИПЛІН (2009–2019рр.)

Упродовж 10 років учні школи здобули 754 перемоги у ІІ етапі, 158 – у ІІІ етапі 
та 21 перемогу в ІV етапі Всеукраїнських олімпіад із базових дисциплін.

УЧНІ, НАГОРОДЖЕНІ 
СТИПЕНДІЄЮ ІМЕНІ 
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Тезбір Роксолана  
Іванишин Катерина

УЧНІ, НАГОРОДЖЕНІ 
СТИПЕНДІЄЮ 

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Іванишин Катерина
Весела Ліліана 
Семеген Андріан 
Захарія Оксана 

УЧНІ, НАГОРОДЖЕНІ 
СТИПЕНДІЄЮ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

Іванишин Галина 
Іванишин Юстина 
Панчак Остап 
Хомин Діана 
Іванишин Катерина 
Лагуш Олег 
Савчак Роман 
Тезбір Роксолана
Весела Ліліана
Семеген Андріан

ШКІЛЬНЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО «ЕВРИКА», МАН
Відновило роботу  шкільне наукове товариство «Еврика», 

яке складається з 15 секцій: біології та екології, географії, еко-
номіки, німецької та англійської літератур, етики, фізики та 
астрономії, психології та педагогіки, української літератури,  
історії, інформатики, хімії. 

Під керівництвом учителя німецької мови Галини Остапівни 
Дячок з 2011 року школярі регулярно здобувають перемоги в 
ІІ і ІІІ турах Всеукраїнського конкурсу науково-дослідницьких 
робіт МАН:

ІІ (обласний) тур:
- Гулянович Юлія – І, II місця;
- Качмар Іванна – І місце;
- Тезбір Роксолана – І місце;
- Мисів Марія – ІІ місце;
- Зубрицька Софія – ІІІ місце;
- Іванишин Галина – ІІІ місце.
ІІІ (всеукраїнський) тур:
-         Гулянович Юлія – ІІІ місце;
- Качмар Іванна – ІІІ місце;
- Тезбір Роксолана – ІІІ місце.

Публікації в педагогічній пресі, видавнича діяльність
Учителі школи займаються видавничою діяльністю. Щороку зростає  кількість авторських публікацій педагогічних 

працівників. На сьогодні загальна кількість становить 249 публікацій.

     2012-2013 н.р.

2018-2019 н.р.

     2011-2012 н.р.

     2010-2011 н.р.

     2009-2010 н.р.
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КОНКУРС «УЧИТЕЛЬ РОКУ»
І ТУР (МІСЬКИЙ)

Джура Г. І.: номінація «Німецька мова» - І місце, 2006 р.
Кіліян О. І.: номінація «Зарубіжна література» - І місце, 2008 р.
Фляга І. С.: номінація «Фізична культура» - ІІ місце, 2008 р.
Гоцій Т. Д.: номінація «Початкові класи» - ІІ місце, 2008 р.; І місце, 2014 р.
Бурий А. Р.: номінація «Фізика» - І місце, 2009 р.
Веретко Н. П.: номінація «Трудове навчання» - ІІ місце, 2010 р.
Дяків О. М.: номінація «Німецька мова» - І місце, 2011р.; І місце, 2018 р.
Черхавська Л. В.: номінація «Класний керівник» - ІІІ місце, 2012 р.
Панчишак Г. Є.: номінація «Хімія» - ІІ місце, 2014 р.
Заблоцька Н. Ю.: номінація «Класний керівник» - І місце, 2015 р.
Гурська І. П.: номінація «Інформатика» - ІІ місце, 2017 р.
Химич Г. О.: номінація «Біологія» - І місце, 2017 р.
Дяків О. М.: номінація «Німецька мова» - І місце, 2018 р.

ДОСТУП ДО ІНТЕРНЕТУ
Завдяки спонсорській допомозі випуск-

ника школи Процикевича І.А. навчальний 
заклад одержує безкоштовний високош-
видкісний доступ до мережі Інтернет. 
У 2014 році при спонсорській допомозі 
батьків та силами вчителів інформатики 
в школі прокладено розгалужену структу-
ровану кабельну систему, яка охоплює всі 
корпуси навчального закладу. Завдяки цьо-
му сьогодні покриття бездротової мережі 
(Wi-Fi) охоплює більшу частину школи, що 
дає можливість використовувати ресурси 
Інтернету під час освітнього процесу. 

ВЕБ-САЙТ ШКОЛИ
З метою забезпечення прозорості та 

інформаційної відкритості закладу в 2010 
році в школі було  створено веб-сайт. 

Цього року на основі вебометрично-
го рейтингу, який в автоматизованому 
режимі визначає показники доступності 
матеріалів веб-сайтів через пошукові сис-
теми та показники їх згадуваності, серед 
595 учасників міських шкіл з усієї України 
веб-сайт Дрогобицької спеціалізованої 
школи №2 посів 42 місце в Україні й по-
чесне третє місце у Львівській області.

ІІ ТУР (ОБЛАСНИЙ)
Дяків О. М. – лауреат ІІ туру Всеукра-

їнського конкурсу «Учитель року -2011» у 
номінації «Німецька мова»; лауреат ІІ туру 
Всеукраїнського конкурсу «Учитель 
року – 2018» у номінації «Німецька мова».

ІІІ ТУР (ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ)

Джура Г. І. – лауреат III туру Всеукра-
їнського конкурсу «Учитель року - 2006» у 
номінації «Німецька мова».

Гоцій Т. Д. (на фото) – лауреат III туру Все-
українського конкурсу «Учитель року - 2014» 
у номінації «Початкові класи» (2 місце).

2008 рік - (в рамках проекту «300 шкіл України») за рахунок 
коштів державного, обласного, міського бюджетів та коштів 
громади в школі замінено дерев’яні вікна на металопластикові, 
замінено шиферне покриття даху на металочерепицю. 

2009 рік - замінено паркетне покриття коридорів І та ІІ поверхів 
основної будівлі школи, учительської, методичного кабінету. Про-
ведено капітальний ремонт туалету адміністративного корпусу.

2014 рік - Теплокомуненерго замінило котел «Універсал 6М» 
застарілої конструкції на сучасний «Колві 350» з коефіцієнтом 
корисної дії 98%. Проведено ремонт актового залу школи.

2015 рік - за кошти громади замінено та відремонтовано водо-
мірний вузол у підвальному приміщенні школи. 

Завдяки спонсорським коштам придбано 2 мультимедійних 
проектори для кабінетів німецької мови.

2016 рік - встановлено котел для твердого палива та очищено 
і відремонтовано згідно енергозберігаючих технологій систему 
опалення приміщення школи. Замінено двері в 25 навчальних 
кабінетах.

2017 рік - реалізовано мікропроект «Будівництво 
дитячого майданчика на території Дрогобицької спе-
ціалізованої школи І-ІІІ ступенів №2» (135,0 тис. грн.) за 
кошти обласного й міського бюджетів та коштів громади. 
Відкрито новий туалет на третьому поверсі.

2018 рік - реалізовано мікропроект «Придбання об-
ладнання (закупівля комп’ютерної техніки) для кабінету 
інформатики Дрогобицької спеціалізованої школи І-ІІІ 
ступенів №2 у м. Дрогобичі» (345,0 тис. грн.) за кошти 
обласного й міського бюджетів та коштів громади – за-
куплено 16 комп’ютерів.

У цьому році в закладі планується реалізувати проект 
«Придбання інтерактивного обладнання (двох інтерактив-
них панелей EdPro та програмного забезпечення MozaBook) 
для навчальних кабінетів Дрогобицької спеціалізованої 
школи І-ІІІ ступенів №2 у м. Дрогобичі» (310,0 тис. грн.) за 
кошти обласного й міського бюджетів та коштів громади. 

МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
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2017 року наша школа увійшла в сотню шкіл України, 
які стали учасниками пілотного впровадження про-
екту нового Державного стандарту початкової освіти 
в рамках реформи «Нова українська школа». 

Відповідно до наказу МОН № 1028 від 13 липня 2017 року 
«Про проведення всеукраїнського експерименту на базі 
загальноосвітніх навчальних закладів» учителі початкової 
школи беруть участь у всеукраїнському експерименті за темою 
«Розроблення і впровадження навчально-методичного 
забезпечення початкової освіти в умовах реалізації ново-
го Державного стандарту початкової загальної середньої 
освіти на базі загальноосвітніх навчальних закладів на 
2017 – 2022 роки».

З 2018 року впроваджується проект «Просування гро-
мадянської освіти в початковій школі в контексті нових 
державних стандартів» за сприяння Всеукраїнського фонду 
«Крок за кроком» у рамках програми «Долучайся!», що фінан-
сується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

ЗДОБУТКИ ШКОЛИ ЗА ОСТАННЄ ДЕСЯТИРІЧЧЯ В ЦИФРАХ, ФАКТАХ І СВІТЛИНАХ

УЧАСТЬ В ОСВІТНІХ ПРОЕКТАХ 
2008 рік – Дрогобицька спеціалізована школа №2 нагоро-

джена відзнакою «Флагман освіти і науки України», якою 
нагороджуються кращі заклади освіти та науки згідно з про-
веденим опитуванням серед органів державного управління, 
асоціацій, спілок, громадських об’єднань, авторитетних фа-
хівців. Громадська акція «Флагман освіти і науки України» 
відбувається за підтримки Комітету Верховної Ради України 
з питань науки і освіти, Міністерства освіти і науки України, 
Національної академії наук України, Академії педагогічних 
наук України.

Інформація про нашу школу надрукована в презентацій-
но-іміджевому виданні «Флагман освіти і науки України», 
який видано в Києві накладом 5 000 примірників. Мова ви-
дання – українська та англійська.

2010 рік – реалізація всеукраїнського проекту «Поперед-
ження торгівлі людьми шляхом розвитку соціальної 
роботи та мобілізації громад на 2009-2011рр.», який здобув 
міні-ґрант на створення інформаційного консультаційного 
центру з соціально-правової підготовки учнів у питанні 
протидії торгівлі людьми.

2017 рік - Дрогобицька CШ №2 - учасник освітнього 
проекту «Школа – територія прав людини». Навчальний 
курс «Школа — територія прав людини» організовано про-
грамою USAID «Права людини в дії», яка впроваджується 
Українською Гельсінською спілкою з прав людини в рамках 
Всеукраїнської освітньої програми «Розуміємо права люди-
ни» та за підтримки офісу Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини.

Спільний тренінг учнів, учителів і батьків у рамках проекту 
«Школа - територія прав людини»

«Школа - територія прав людини». 
Делегація другої школи в Чернігові

Київ. Тренінг у рамках проекту «Просування громадянської 
освіти в початковій школі». 2018 р.
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ЗДОБУТКИ ШКОЛИ ЗА ОСТАННЄ ДЕСЯТИРІЧЧЯ В ЦИФРАХ, ФАКТАХ І СВІТЛИНАХ

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Актуальне питання євроінтеграції передбачає розвиток 

будь-яких державних інституцій у контексті співпраці та 
обміну досвідом з іноземними партнерами. Освіта – одна 
із основних рушійних платформ, на якій активно відбува-
ється така співпраця, а сучасні школи повинні виступати  
пусковим важелем у цьому процесі. 

Ні для кого не секрет, що Дрогобицька спеціалізована 
школа №2 виступає одним із головних рушійних механіз-
мів міжнародної співпраці не лише в нашому місті, але й 
у всьому регіоні. ЇЇ статус DSD-школи, який вона отримала 
в 2014 році, уже дав можливість 75 випускникам отрима-
ти німецькомовний диплом ІІ ступеня DSDII (В2/С1) та 
139 дев’ятикласникам  - диплом І ступеня DSDI (А2/В1). 
Крім цього учні 4-х, 8-х класів беруть участь у проекті «На 
шляху до отримання німецькомовного диплому DSD-I». 
Отримання нашим закладом такого високого міжнародного 
статусу було б неможливим без наполегливої праці адмі-
ністрації та педагогічного колективу в напрямку розвитку 
співробітництва із зарубіжними навчальними закладами та 
використання  їхнього методичного досвіду в навчальному 
процесі нашої школи.

Особливо плідною стало співробітництво з освітніми 
закладами Німеччини. Так із 2008 року Дрогобицька спе-
ціалізована школа №2 активно співпрацює із екологічним 
осередком Spohns Haus (м. Ґерсгайм). У рамках цієї співп-
раці наші учні брали активну участь у цілій низці спільних 
проектів, таких як: «Захист клімату. Зміни клімату» (2008), 
«Біологічне різноманіття. Біоніка. Захист вимираючих ви-
дів» (2009), «Майбутнє за відновлювальними джерелами 
енергії» (2011), «Здорове харчування – європейський погляд 
на регіональні продукти» (2012), «Перспективи розвитку 
атомної енергетики» (2011-2013), «Екологічна оптимізація 
використання транспортних засобів» (2013), «Старше поко-
ління у Європі» (2016), «Ми плекаємо свободу» (2012-2013). 
Доброю традицією стала щорічна участь наших старшоклас-
ників у проектах «Різдво в Європі», «Тиждень  Європи». З 
2010 р. наші шестикласники кожного року беруть участь у 
мовному таборі, який організовується екологічним осеред-
ком  Німеччини «Друзі природи» (м. Ерфурт).  

Навчальні заклади Європи – партнери нашої школи

Учасники проекту «Старше покоління у Європі», м. Ґерсгайм (Німеччина). 2016 р. 

Ганс Боллінгер та учасники української частини 
проекту «Ми плекаємо свободу» в екологічному 

центрі «Шпонс Гаус» (м. Ґерсгайм)

Радісна мить зустрічі в нашій школі німецьких і польських колег, які брали 
участь у створенні тримовного пісенника «Ми плекаємо свободу» 



7№ 68 – травень 2019

 У результаті співпраці з фундацією EVZ «Пам’ять. Відпо-
відальність. Майбутнє», а також за підтримки Міністерства 
закордонних справ Німеччини учні взяли участь у спільному 
з ліцеїстами м. Варшава проекті «Діти та молодь у ІІ світовій 
війні» (2015-2016).

Починаючи з 2010 року наші старшокласники мають чудову 
можливість проявити свої німецькомовні комунікативні вміння 
й навички в ще одному молодіжному проекті  «Молодь світу 
дебатує». Переможцями регіональних дебатів стали Домбров-
ський Мар’ян (2011р., м. Чернівці, вчитель Михайлишин Ю.С.), 
Василюк Ростислав та Панчак Марта (2015 р., м. Чернівці, вчитель 
Дяків О.М.). А Семеген Андріан (2013 р., м. Київ, вчитель Дя-
ків О.М.) та  Весела Ліліана (2014 р., м. Київ, вчитель Дяків О.М.) 
були фіналістами молодіжних дебатів всеукраїнського рівня.

У наших випускників є прекрасні можливості познайомитися 
із професійною та вищою освітою Німеччини, беручи участь у 
таких молодіжних освітніх проектах, як «Знайомство з вищою 
освітою Баварії», «ПРОФШАНС», «Школи-партнери майбут-
нього». У рамках дуальної освіти випускники здобувають про-
фесійну освіту за кордоном.

ЗДОБУТКИ ШКОЛИ ЗА ОСТАННЄ ДЕСЯТИРІЧЧЯ В ЦИФРАХ, ФАКТАХ І СВІТЛИНАХ

Відвідини Європарламенту в Страсбурзі (Франція) 
стали традиційними для учасників проекту «Тиждень Європи»

«Різдво в Європі». 2013 р.

Екскурсія в музей «Полін» у Варшаві учасників проекту 
«Діти та молодь у II світовій війні». 2016 р.

Василюк Ростислав та Панчак Марта серед учасників 
регіональних дебатів 2015 р. в Чернівцях.

Директор екологічного центру «Шпонс Гаус» Єжи Венґжиновський та 
керівники української та німецької делегацій проекту «Різдво в Європі». 2018 р. 

(продовження на стор.8)
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Підписано угоду про співпрацю із Школою Подставовою 
№25 ім. Станіслава Гадини (м. Хожув), з ліцеєм №12 ім. Бо-
леслава Хороброго та Сілезьким університетом в м. Катовіце. 
А також успішно реалізовано проект із школою м. Вроцлав 
«Вроцлав і Дрогобич – міста Справедливих».

Наша школа дбає про можливості професійного зростання 
своїх педагогів, забезпечуючи їм безпосередню участь у між-
народних конференціях (Міжнародна конференція Асоціації 
українських германістів, Німецько-польсько-українська 
педагогічна конференція) та семінарах (семінари Гете-Інсти-
туту та видавництва «Hueber»). Учителі проходять фахову 
перепідготовку в Німеччині за підтримки Центрального 
відомства з питань шкільної освіти за кордоном та Служби 
обміну (PAD).

За підтримки програми волонтерської служби «Kulturweit», 
а також німецької комісії ЮНЕСКО школа з 2010 року при-
ймає волонтерів із Німеччини (Katharina Krimm, Marie-
Theres Stölzle, Katharina Dellos, Hannah Großmann, Alicia 
Göckel). А в 2018 році волонтери міжнародної організації 
«Aiesec» разом з учнями нашої школи втілювали в життя 
свій проект «Kidspower».

Успішною і результативною стала співпраця із нашим 
сусідом – Польщею.  У рамках «Євро 2012» та при підтримці 
німецько-польської молодіжної організації DPJW (Deutsch-
Polnisches Jugendwerk) успішно відбувся чемпіонат з 
футболу, присвячений цій спортивній події, під назвою 
«TriM-Hattrick für Europa» (м.Люблін, Польща). У 2017 році 
успішно стартував польсько-український проект «Полонійна 
родина – навчання юних журналістів» (м. Битом, Битомська 
школа №5 ім.Полі Мацейовської), а в 2018 році – проект 
«Відкрий для себе частинку Польщі» (м.Ланцут, ліцей №2). 

Учасники проекту «Відкрий для себе частинку Польщі» 
здійснили екскурсію в м. Жешув. 2018 р.

2017 р., м. Чернівці. XXIV Міжнародна конференція Асоціації 
українських германітів «Зірковий час німецької мови в Україні».

Німецько - польсько - українська педагогічна конференція. 2019 р.

Знайомство з вищою освітою Баварії. Біля одного з корпусів 
університету у Реґенсбурзі. 2018 р.

«Полонійна родина». Наші юні журналісти в м. Битом (Польща). 2017 р.

Волонтери міжнародної організації «Aiesec» у другій школі. 2018 р.

ЗДОБУТКИ ШКОЛИ ЗА ОСТАННЄ ДЕСЯТИРІЧЧЯ В ЦИФРАХ, ФАКТАХ І СВІТЛИНАХ
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Учасники проекту «Друзі природи» в м. Ерфурт. 2017 р. Серед переможців лінгво-краєзнавчої олімпіади з німецької мови – наші 
Діана Хомин і Віталія Хало. Знайомство з культурою Австрії. 2018 р.

У пріоритеті продовження співпраці із Європейським 
університетом Wiadrina, екологічними осередками Spohns 
Haus (м. Ґерсгайм) та «Друзі природи» (м. Ерфурт),  німець-
ко-польською  молодіжною організацією DPJW, а також 
подальший обмін досвідом та методиками із численними 
школами, гімназіями та ліцеями Німеччини, Польщі та 
Австрії.

ЗДОБУТКИ ШКОЛИ ЗА ОСТАННЄ ДЕСЯТИРІЧЧЯ В ЦИФРАХ, ФАКТАХ І СВІТЛИНАХ

За підтримки Австрійської бібліотеки Дрогобицького дер-
жавного педагогічного університету імені Івана Франка учні 
школи щорічно беруть участь у лінгво-краєзнавчій олімпіаді. 
Її переможці нагороджуються двотижневим навчанням у 
навчальних закладах Австрії, маючи можливість ближче по-
знайомитися з культурою Австрії та вдосконалити знання з 
німецької мови. 

Великим і вірним другом на-
шої школи впродовж багатьох 
років є Джордж Фінлі - америка-
нець, який почергово проживає в 
містах Швебіш Галь (Німеччина) 
та Сент Андрев (Шотландія). Ро-
тарієць, у минулому військовий 
офіцер, з 1983 року – вільний 
художник. Закоханий в Украї-

ну і «свою улюблену» 2-у школу в м. Дрогобичі. 
Знайомство Джорджа Фінлі  з нашою школою відбулося в 

1997 році. Тоді, будучи почесним президентом «Ротарі-клубу» 
міста Швебіш-Галь, він разом з друзями-ротарійцями зібрав 
кошти для двотижневого перебування в німецьких школах 
та сім’ях двадцяти двох учителів німецької мови західних 
областей України. Серед учасників даного проекту були 
й вчителі Дрогобицької СШ №2. Відтоді наше знайомство 
переросло у справжню тісну дружбу. Неодноразово Джордж 
був гостем другої школи, підтримував її матеріально. Власне 
з його ініціативи - винагороджувати щорічно кращих зна-
вців іноземних мов – у 2004 році виникла ідея запровадити 
в школі премію Джорджа Фінлі, яку з того часу одержало 
більше ста учнів. Кошти для відзначення номінантів його 
премії Джордж виручає із продажу своїх власних картин. 
Сюжетами для його творів часто стають чудові пейзажі на-
шої країни, яку він досить добре знає. 

Джордж Фінлі підтримує ідейно всі заходи і проекти 
нашої школи, пов’язані з охороною довкілля.  Його велика 
мрія - перетворити другу школу на «зелену», тобто таку, 
яка весь свій освітній процес спрямовує на виховання в 
учнів справжньої любові й небайдужості до навколишнього 
середовища.

ДЖОРДЖ ФІНЛІ: «НЕХАЙ ЩАСТИТЬ ДРУГІЙ ШКОЛІ!»
У 2015 році паном Фінлі було зібрано кошти для закупівлі 

установки «Horison Fuel Coll Energy», яка містить 8 «станцій», що 
дають змогу зробити 
майже 50 експеримен-
тів з використання аль-
тернативних джерел 
енергії (енергії сонця, 
вітру, водню тощо). На 
честь свого золотого ве-
сілля Джордж Фінлі із 
дружиною Доріс по-
дарували цей унікаль-
ний комплекс кабінету 
фізики нашої школи.

Щиро раді знову вітати Джорджа Фінлі в Україні на святку-
ванні 75-річного ювілею другої школи!!!

Джордж Фінлі з вчителями 
англійської мови другої школи

George Finley. «Ideal Practicability». 2006
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У школі працює потужний педагогічний колектив - 82 вчителі, з них 30 – випускники школи.
Учителів методистів – 9, старших учителів – 21, учителів вищої категорії – 53, І кваліфікаційної ка-

тегорії – 12, ІІ кваліфікаційної категорії – 10, спеціалістів – 7. 
 Нагрудним знаком  МОН України «Василь Сухомлинський» нагороджений 1 учитель, нагруд-

ним знаком «Відмінник освіти» – 7 учителів, Почесною грамотою МОН України – 8, Грамотою МОН 
України – 7, Подякою МОН України – 19.

2019

2014

Фото Тараса Фірка

Фото Романа Хлопика
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У другій школі свято – нам 75!!!

Фото Ігоря Фецяка

У школі навчається 965 учнів.
Загальна кількість класів – 35.
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ЗДОБУТКИ ШКОЛИ ЗА ОСТАННЄ ДЕСЯТИРІЧЧЯ В ЦИФРАХ, ФАКТАХ І СВІТЛИНАХ

ВИХОВУЄМО ГРОМАДЯНИНА
Виклики сучасного суспільства ставлять перед системою 

освіти завдання виховати громадянина-патріота нової фор-
мації – ініціативну особистість, яка бачить перспективи своєї 
держави, готова відстоювати її інтереси. Для реалізації цієї 
мети в школі з великим успіхом відбувалися літературно-
мистецькі свята, прес-клуби, уроки мужності, акції, флеш-
моби, творчі проекти, мандрівки, ігри і т. п.. Назвемо хоча б 
найзнаковіші з них: «Забави козачат на сучасний лад», які 
стали традиційними з 2013 року; військово-патріотичне шоу 
«Слава вам, лицарі честі»; патріотичний флешмоб «Одна. 
Єдина. Соборна. Україна» до Дня Соборності України; 
поетичні флешмоби «Сповідь перед матір’ю Україною» 
до Дня Голодомору, «Героям Крут присвячується…»; акції 
«Незабудки пам’яті», «Голуб миру», «Дерево пам’яті»; па-
тріотичний квест до Дня козацтва «Пропала булава» тощо.

Важливим чинником національно-патріотичного ви-
ховання є феномен Майдану – промовистого свідчення 
жертовності заради безумовного дотримання прав людини 
та поваги до людської гідності. Збереженню національної 
пам’яті про героїв, полеглих на Майдані та в зоні АТО, була 
присвячена поїздка в м. Івано-Франківськ у музей «Небесної 
сотні», виступ молодіжно-патріотичної студії «Вклоняюсь 

низько вам, Герої» до Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні, екс-
курсії в музей «Дрогобиччина» на виставку, присвячену Героям 
Небесної Сотні.

20 лютого 2017 року в школі від-
булося відкриття й посвячення Стіни 
Пам’яті Героям Небесної Сотні та 
випускнику школи Іванові Ісику, 
який загинув у зоні АТО.

Важливим аспектом формування 
національно свідомої особистості  є 
традиційні щорічні тижні української 
мови. Серед традиційних мовних 
квестів, вікторин, конкурсів та свят 
особливої уваги заслуговує інтелек-
туально-розважальне шоу «Я люблю 
Україну».

Продовжуючи добрі давні традиції школи-родини, педагоги 
й учні визначали родинні династії, проводили родинні свята, 
найпопулярнішими з яких стали: «Мій тато зможе», «Тепло 
татусевих долонь», майстер-класи «Валентинка», «Ялинкові 
прикраси своїми руками», спільні футбольні та волейбольні 
турніри, благочинні ярмарки та акції, проекти «Моя сім’я», 
«Українська народна пісня в моїй родині».

Урок-реквієм, присвячений жертвам Голодомору (2015 р.)

Патріотичний флешмоб «Одна. Єдина. Соборна. Україна» (2019 р.)

У музеї Героїв Небесної Сотні в Івано-Франківську (2015 р.)

Слово мами героя Івана Ісика 

Учаснкии шоу «Я люблю Україну» (2014 р.)

Спортивно-родинне свято для п’ятикласників (2015 р.)

«Забави козачат на сучасний лад»
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Розвиток особистості людини неможливий без художньо-
естетичного виховання. Прекрасне у слові, думці, поведінці, 
вчинках – це основна думка, закладена в роботі з худож-
ньо-естетичного виховання учнів нашої школи. Важливу 
роль у цій діяльності відіграють самодіяльні хореографічні 
колективи. На даний час - це зразковий ансамбль пісні і 
танцю «Калиновий цвіт» (керівник Колотило Л. В., звання 
присвоєно в 2004 р.) та зразковий ансамбль сучасного танцю 
«FREE DANCE» (керівник Карпін Й. М., звання присвоєно 
в 2013 р.). Майстерність цих колективів зростає з кожним 
роком. А свідченням цього є вагомі здобутки. 

«Калиновий цвіт» — призові місця в фінальному турі 
фестивалю «Сурми звитяги» (І місце в 2009 р., ІІІ місце в 
2012 р., ІІІ місце в 2018 р.), призові місця на Всеукраїнському 
фестивалі «Різдвяні віншування», Всеукраїнському фестивалі 
творчості дітей та молоді «Березень. Канікули» в м. Дніпро, 
обласному фестивалі «Світ дитинства», фестивалях-конкурсах 
«Роду нашого розмай», «Здійснення мрій» тощо. 

Майстер-клас «Осінній віночок» провели мами учнів 3-В класу (2018 р.)

«Калиновий цвіт» (2014 р.)

ЗДОБУТКИ ШКОЛИ ЗА ОСТАННЄ ДЕСЯТИРІЧЧЯ В ЦИФРАХ, ФАКТАХ І СВІТЛИНАХ

«FREE DANCE» — ІІ місце в міському етапі фестивалю 
«Сурми звитяги» (2015 р.), І премія у Всеукраїнському фести-
валі мистецтв «Єдина країна», призові місця в традиційних 
фестивалях-конкурсах «Вакації у Львові», «Трускавецька 
фієста», «Джерела Моршина», «Різдвяні віншування», 
«Львівська рапсодія», «Здійснення мрій» та ін.

Не менш важливою в розвитку ху-
дожньо-естетичних смаків учнів та їх 
духовного збагачення є робота вокаль-
ного ансамблю в супроводі оркестру 
народних інструментів під керівництвом 
Мурзи О. І. та вокального ансамблю «Ме-
лодії серця» — керівник Пінчак А. А., які 
теж неодноразово демонстрували своє 
мистецтво на міській сцені, а вокальний 
ансамбль у супроводі оркестру народ-
них інструментів був неодноразовим 
призером міського етапу фестивалю 
«Сурми звитяги».

«Free Dance» (2015 р.)

Молодша група ансамблю «Free Dance» (2019 р.)

(продовження на стор.14)

Вас вітає «Калиновий цвіт» (2019 р.)
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З року в рік удосконалюється робота учнівського само-
врядування. Велика робота здійснюється щодо його демо-
кратизації, залучення учнів до процесів модернізації школи.

Учнівським парламентом у 2013 році до Дня міста Дрого-
бича було започатковано «Книгу рекордів школи». Щорічно 
учні школи до Дня міста мають змогу продемонструвати свої 
кращі якості й поставити рекорди в тих чи інших номінаціях: 
спортивних, «Найшвидший писар», «Найбільший гарбуз», 
«Найдовша гірлянда з квітів», «Найдовше волосся» і т. п..

Результатом активної діяльності учнівського самовря-
дування стало те, що троє учнів нашої школи були обрані 
молодіжними мерами м. Дрогобича: у 2008 році – Цицик 
Микола, у 2011 році – Домбровський Мар’ян, у 2016 році – 
Макарець Назарій.

Активісти учнівського парламенту розробили положення 
про конкурси «Клас-лідер року», «Лідер школи», «Кращий 
класний куток», «Краща класна кімната».

Розвитку естетичних смаків учнів сприяли також мистецькі 
свята «Ти танго заспівай мені» за творчістю українського 
композитора Богдана Весоловського (2017 р.), «Життя – як 
пісня» до 60-ліття композитора Володимира Івасюка (2009 р.), 
щорічні звітні концерти колективів художньої самодіяльнос-
ті, щорічне свято нагородження переможців конкурсу «Від 
шкільної стежини – до зірок України».

Результативною була робота шкільного театру «Зорина» 
(керівники Й. М. Карпін, І. М. Качмарик), які здобули чимало 
призових місць у різноманітних міських літературно-мис-
тецьких конкурсах: ІІ місце міського конкурсу до 185-річчя 
від дня народження Л. Глібова (2012 р.), ІІІ місце міського 
літературно-театралізованого конкурсу «Бо я – людина» 
(2014 р.), лауреати міського конкурсу до 140-річчя з дня на-
родження Лесі Українки «Щоб душа до душі промовляла» 
(2011 р.), ІІ місце міського конкурсу на кращу інсценізацію 
творів Лесі Українки та Ольги Кобилянської «Любов до 
України їх єднала» (2008 р.).

«Життя – як пісня». Заключні акорди свята пісні Володимира Івасюка (2009 р.)

Актори театру «Зорина» в інсценізації «Майської ночі» М. Гоголя (2009 р.)

Претенденти на рекорд в номінації «Найдовше волосся» (2014 р.)

Молодіжний мер Дрогобича Назар Макарець (крайній справа) з іншими 
претендентами на цю посаду і міським головою Тарасом Кучмою

в сесійній залі дрогобицької ратуші (2016 р.)

Солісти та оркестр народних інструментів 
під керівництвом О.Мурзи (2017 р.)

Вокальний ансамбль «Мелодії серця» (2019 р.)

ЗДОБУТКИ ШКОЛИ ЗА ОСТАННЄ ДЕСЯТИРІЧЧЯ В ЦИФРАХ, ФАКТАХ І СВІТЛИНАХ
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Небайдужі учні школи під керівництвом педагога-орга-
нізатора Романів Н.А. ініціювали багато цікавих конкурсів: 
щорічний шкільний кінофестиваль «Веселкові МИті», 
танцювальний марафон «Танцюють всі», конкурс снігових 
фігур «Зимова феєрія», конкурс «Намалюю казку на вікні». З 
великим успіхом і на високому художньо-мистецькому рівні 
проходять у школі різноманітні конкурсно-розважальні про-
грами: «Хочу стати зіркою», «Весняні Король і Королева», 
«Осінній блюз», «Серця двох», «Міс школи», «Валентин і 
Валентина», «Красуня-манюня і юний лицар», «Андріївські 
вечорниці на сучасний лад» та інші.

Переможці першого шкільного кінофестивалю «Веселкові МИті» (2016 р.)

Конкурс «Валентин і Валентина» (2012 р.)

Фотомиті з IV танцювального марафону «Танцюють всі» (2018 р.)
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Утверджуючи здоровий спосіб життя як невід’ємну час-
тину загальної культури особистості, сприяючи повноцін-
ному фізичному розвитку учнів, активно й результативно 
проводиться робота з фізичного виховання школярів. Уже 
традиційними стали спартакіади з футболу, баскетболу, 
настільного тенісу, шахів, міні-футболу. Учителями фізич-
ного виховання організовуються і проводяться олімпійські 
уроки, змагання, турніри, спортивні свята «Старти надій», 
«Веселі старти».

Спортсмени школи щорічно виборюють призові місця в 
різноманітних міських змаганнях і турнірах. Починаючи з 
2015 року наші учні три роки поспіль отримували І місце в 
міській спартакіаді «Юність Прикарпаття».

Залишились вірними своїм традиціям і вихованці гуртка 
технічної творчості, незмінним керівником якого упродовж 
багатьох років був учитель фізики Любомир Михайлович 
Гаврилюк, а сьогодні продовжує його справу А.Д. Здеб-
ський. Щорічно юні техніки здобувають чимало перемог у 
змаганнях обласного та всеукраїнського рівнів.

Усе багатогранне шкільне життя знаходить своє відо-
браження на сторінках газети «МИ!» 
(головний редактор Ігор Качмарик). У 
2013 році видавництвом «Коло» випуще-
но літературний альманах «Коли в душі 
народжується слово…», куди ввійшли 
поетичні та прозові твори наших учнів 
та вчителів.

Отже, школа впевнено і натхненно ви-
конує своє основне покликання: з любов’ю і 
турботою, спільно з батьками і громад-
ськістю навчати й виховувати громадя-
нина-патріота нашої Батьківщини.  

Футбольна збірна СШ №2 середньої вікової групи - переможець обласного етапу 
всеукраїнських змагань з футболу на призи клубу «Шкіряний м’яч» (2015 р.)

Змагання на кубок області з автомодельного спорту в Стрию (2017 р.)
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Випускники ювілейного року

Дякуємо, рідна школо, за дитинства роки золоті
Наше життя визначається не кількістю зроблених вдихів 

і видихів, а кількістю моментів, які запам’ятались і ще довго 
будуть залишатись у нашій пам’яті. Спогади про шкільні 
роки є, мабуть,  найяскравішими, адже розповіді про них пе-
рехоплюють дух кожної людини й викликають безліч емоцій. 

Ми прийшли сюди маленькими дітлахами, які боялись 
темряви й монстрів, що жили в кожного під ліжком. Школа 
прийняла нас зовсім дитячими, а відпускає вже дорослими та 
свідомими людьми. 

А почалось все з того, що восени 2008 року кожен з нас зробив 
перший крок у щось нове, під назвою – школа. Супроводжувала 
нас у цьому «невідомому й новому» перша вчителька – Федак 
Оксана Романівна. Ми зіткнулися з тяжкими випробуван-
нями, боротьбою із собою ( і вчителями), проблемами… Ми 
вчились читати, писати, малювати – і це здавалось нам таким 
неосяжним, а особливо – математика, яка була в нас без ви-
хідних і перерви на рекламу.  З кожним днем ми дорослішали 
й набирались досвіду, а через 4 роки перейшли в «заборонену 
зону» - другий поверх. Там нас вже чекала наша друга мама  – 
Лучків Олександра Василівна, яка захищала кожного від всіх 
шкільних небезпек, що чатували на кожному сантиметрі цієї 
будівлі, терпіла нашу «присутність на уроках», прикривала 
всі наші витівки, підтримувала будь-які божевільні ідеї та до-
помагала вирішити багато життєвих проблем. І ще понад 10 
нових вчителів зажди зустрічали у своїх кабінетах й чекали 
від нас великих звершень.

Ми старалися. Кожного 31 серпня обіцяли собі, що цього року 
будемо вчитись ідеально, але чомусь ця ідея заломлювалась 
не під тим кутом, що потрібно, проходила через неправильну 
точку  - і все було в точності до навпаки.  Ми дорослішали - 
ставали важчими завдання, програма. Здається, тільки вчились 
читати й рахувати, а тут – комбінаторика, DSD II, складносу-
рядні речення, дифракція, екзистенціалізм, амфотерність, ди-
гібридне схрещування, біогеоциноз, Present Perfekt-Continious, 

кукурудзяна кампанія, аскетичні регламентації і т.д. Ми не 
підписувались на таке, коли мама вела нас за руку в перший 
клас, але життя вимагало таких страждань. Час летів, а ми 
не встигали за ним. Але дорогі вчителі вклали в нас багато 
зусиль, терпіння. І завдяки вашій праці ми можемо спокійно 
йти в доросле життя і самостійно творити свою історію. За 
це ми вам дуже вдячні. 

Дякуємо всій адміністрації школи за любов і розуміння, 
а особлива подяка нашому креативному директору Ларисі 
Іванівні, завдяки якій нам відкрилися дороги Європи.

Завжди пам’ятатимемо, «що ми вивчали на поперед-
ньому уроці», не зможемо жити без математики, а якщо 
будемо списувати біологію, то тільки правильні теми й на 
перевірених сайтах. Ми досі очікуємо на розкриття великої 
таємниці четвертого «Л», а  «society» завжди буде нашим 
улюбленим словом. Відбивна є також стравою. Вибори про-
йдуть, а німецьку завжди потрібно вчити. Нас троє, і ми в 
тільняшках, а на звернення «Дай свій телефон!» ми завжди 
відповідатимемо: « 0978….». Фізкультура – це також урок, 
і ми знаємо, що з цим сперечатися не можна, а прийти в 
комп’ютерний клас - то вже свято. Хто не знає, що най-
смачніший борщ – на уроці праці, а ляльки-мотанки можна 
робити вічність. Писати контрольні роботи кожного тижня 
можна тільки з української мови.

І ось ми, одинадцятикласники, стоїмо на злітній смузі 
в доросле майбуття, і зовсім скоро наші дороги розійдуть-
ся, але спогади про шкільне життя закарбуються в нашій 
пам’яті назавжди. Адже це роки перших старань, перемог, 
розчарувань. У школі ми знайшли нових друзів, підтримку 
й отримали неоціненний досвід, який супроводжуватиме 
нас протягом усього життя. Ми щиро вдячні кожному, хто 
допомагав нам, терпів, сварив, навчав і був опорою в цей 
непростий період. Дякуємо! 
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Одинадцять років навчання  промайнули,  як один день. 

Ми йдемо зі школи, розуміючи, що час назад не повернути, 
нічого не повторити, не змінити… Але яскраві спогади про 
шкільне життя, сповнене незабутніми моментами, жартами та 
«приколами», назавжди залишиться в наших серцях!

Насамперед дякуємо нашій класній МАМІ Людмилі Вікто-
рівні, яка завжди допомагала нам вирішувати всі проблеми, 
терпіла всі витівки, і, розуміючи нас, продовжувала любити за 
будь-яких обставин. Дякуємо вам за те, що прагнули нас усіх 
навчити математики і передати частинку свого безцінного 
життєвого досвіду. Особливо вдячні вам за незабутні мандрівки 
в гори! Ми вас дуже любимо!

Далі слова подяки для Лесі Василівни, яка навчала нас  
рідної мови! Ви – супер, адже щодня вкладали в нас частинку 
своєї душі! 

Уляно Василівно! Дякуємо вам за цікаві уроки, адже навіть 
ті, що не цікавляться історією, завжди слухали вас із захоплен-
ням! Ви завжди «знімали кіно» та тішили нас своїми жартами. 
Ми – назавжди  ваші «тупашвілі»!

Незабутні враження в нас від ваших численних уроків, 
Андрію Романовичу! Ви ще раз змусили нас повірити в Бога 
(особливо перед контрольними). Ваші жарти, філософські іс-
торії та авторські меми  ми запам’ятаємо на все життя!

Дякуємо неповторним учителям німецької мови: Уляні 
Ігорівні та Оксані Мар’янівні! Завдяки вам у нашому класі 
існувало аж дві DSD-групи! Ваша невтомна праця не була 
марною, ми всі отримали чудові знання. Особливе Danke за 
незабутні поїздки до Німеччини!

Даріє Осипівно! Спасибі вам за те, що допомогли нам по-
ринути в безмежний світ зарубіжної літератури. Вам все ж таки 
вдалося переконати нас у геніальності  тих письменників, твори 
котрих ми не завжди хотіли !

Яскравим прикладом вчителя сповненого енергії та любові до 
географії для нас стала Любов Петрівна! Завжди залишайтеся 
таким енерджайдзером!

London is the capital of Great Britain! Тепер це знає кожен з 
нас завдяки вам, Ірино Пилипівно! Дякуємо за інтерактивні 
уроки та віртуальні подорожі до англомовних країн.

Маріє Володимирівно та Віталію Володимировичу! Дя-
куємо! Ваші золоті руки навчили нас робити з буденних речей 
витвори мистецтва! 

Ірино Ярославівно! Порятунок людства за вами, адже за 
один рік ви встигли занурити нас у глобальні екопроблеми 
Всесвіту! Ольго Олегівно! Дякуємо вам за легкодоступне 
пояснення надскладних економічних процесів!

Романе Зіновійовичу! Вас було важко не почути… Спа-
сибі, що навчили нас  викладати свої думки не на папері і 
відшуковувати  їх потім у Google-хмарі!

Про «воздушку» і не тільки ми дізналися з уроків захисту 
Вітчизни. А особлива подяка вам, Степане Ярославовичу, за 
унікальну можливість використати набуті навики зі стрільби 
на справжньому полігоні!

За неоціненний вклад у зростанні нашої духовності щиро 
дякуємо вчителям художньої культури Олександрі Григо-
рівні  та Ігорю Мирославовичу, вчителям музики Оресту 
Івановичу та Андрію Даниловичу, вчителю хореографії 
Йосифу Михайловичу, вчителю малювання Лідії Ігорівні, 
педагогові-організатору Наталії Андріївні, бібліотекарю 
Катерині Василівні!

Галино Олександрівно, ви – топ! Тепер ми вміємо відріз-
нити хламідомонаду від радіолярії. Дякуємо за вміння заціка-
вити своїм предметом (окрема подяка від Артема Ягоцького!)

Також тепер ми знаємо,  як правильно вивести плями з 
одягу! З цим та іншими досягненнями в галузі хімії нас не-
втомно знайомила Галина Євстахіїївна!

За щирість та відкритість у спілкуванні велике спасибі на-
шому багаторічному вчителю фізкультури Івану Степановичу! 
А також Роману Васильовичу, його наступнику в 10-11 класах!

Особлива подяка адміністрації школи на чолі з директо-
ром Ларисою Іванівною за відмінну організацію освітнього 
процесу, креативність, можливість нашої євроінтеграції та 
особливу шкільну атмосферу!

Світлано Теодорівно, Оксано Ярославівно та Маріє 
Петрівно, наші перші шкільні мами! Ця стаття – насамперед  
ваша заслуга, адже це ви зробили наші  перші кроки в школі 
впевненими і самостійними! Щиро вдячні Наталії Богданівні 
та Мар’яні Михайлівні – класним керівникам, які сприяли 
нашому зростанню в 5-9-их класах. 

Ще раз дякуємо усім нашим багаторічним наставникам! 
Вибачте, що формат газетної сторінки не дозволив подяку-
вати всім поіменно.

Школу вітаємо з поважним ювілеєм  – 75-річчям! А завжди 
молодим і юним душею вчителям зичимо невичерпного 
ентузіазму для наступних поколінь учнів!

Любі наші вчителі!

Випускники ювілейного року
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УЧЕНЬ РОКУ
1. Мишковська Юліана   10-Б
2. Іванишин Юстина         9-Б
3. Іванишин Галина           9-Б
4. Петрів Маркіян             11-Б
5. Чернявський Данило    10-А
6. Зьола Мар’яна                 8-В
7. Берко Артем                   11-Б
8. Стасінчук Станіслав        9-Б
9. Романишин Христина      8-Б
10.Андріїв Михайло              9-Б

ПРЕМІЯ ім.КОРНЕЛІЇ 
МЕЛЬНИКЕВИЧ

Іванишин Юстина           9-В

ПРЕМІЯ МИРОСЛАВА 
МАРИНОВИЧА

Берко Артем        11-Б

ПРЕМІЯ ДЖОРДЖА ФІНЛІ
1.Снятинська Олена      9-В
2. Шабаліна Анна          10-Б
3. Микитин Софія          10-Б
4.Дробиняк Жанна          10-Б
5. Хомин Діана                11-Б
6. Хало Віталія                 11-А
7.Зубрицька Софія          11-А
8. Гавришук Анастасія     9-Б
9. Абраменкова Ксенія     9-В
10. Захарія Назарій           9-Б
11Сторонська Вікторія     10-Б

ПРЕМІЯ ІГОРЯ ПРОЦИКЕВИЧА
Шабаліна Анна              10-Б

ПРЕМІЯ ім.МИХАЙЛА ПОПЕЛЯ 
Снятинська Олена            9-В

ТАНЕЦЬ РОКУ
1. Джелялова Нуріє             11-Б
2. Снятинська Олена             9-В
3. Павлишин Вероніка          8-В
4. Абраменкова Ксенія          9-В
5. Лучечко Вікторія              10-А
6. Колодій Катерина               8-В
7. Сафіяник Віктор                 9-А
8. Кузик Вікторія                    9-А
9. Середа Дмитро                    9-В
10.Баган Анастасія                  9-В
11. Грицик Ірина                  9-В
12.Юзьвяк Марія                       9-В

ПІСНЯ РОКУ
1. Мхітарян Анастасія          9-А
2. Гой Марія                     7-В
3. Ільків Аліна                  7-В
4. Курило Денис                9-Б
5. Кіліян Максим               10-А
6. Гавриляк Анастасія           6-Б
7. Вихованець Христина         6-Б
8. Полиняк Олеся               8-В
9. Драган Софія                  8-В
10.Лобанов Станіслав        7-Б
11.Прокопчук Андрій        7-А

СПОРТСМЕН РОКУ
1. Дяків Роман                    11-А
2. Зубрицька Софія             11-А
3. Гутман Владислав          11-А
4. Спариняк Діана               11-Б
5. Меленчук Андрій            11-Б
6. Добош Михайло              11-Б
7. Ягоцький Данило             11-Б
8. Білинська Оксана              11-Б
9. Ільчишин Денис                 10-Б
10.Касперський Андрій        10-Б
11.Зінченко Ольга                  10-Б
12.Курило Денис                      9-Б

ТЕХНІК РОКУ
1. Мазур Руслан              4-А
2. Бахтояров Олег           4-А
3. Котляр Максим           4-Г
4. Мазур Назар                8-А
5. Череватий Микола      8-А

ЛІДЕР РОКУ
Зінченко Ольга            10-Б

КЛАС – ЛІДЕР РОКУ
6-В   (кл. керівник Химич Г.О.) 
8-Б (кл. керівник Касперська М.Д.) 

Переможці шкільних номінацій за підсумками 2018-2019 н.р.

СИМПАТІЯ РОКУ – 2019

Дяків Роман (11-А клас)Кучвара Ірина (11-Б клас)
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