Довгівська
загальноосвітня школа
І-ІІ ступенів
З історії школи
Освіта відкриває кожній людині широкий шлях до знань , до світла, до розуму. Вона
робить людину зрячою. Народне прислів’я вчить : «Здобудеш освіту – побачиш більше
світу»
55% жителів села Довге до початку XX ст.. були неписьменними і
малописьменними. В 1939- 1941 рр. відчутно стала розвиватися культура і став
зростати добробут жителів села.
У селі було відкрито клуб, бібліотеку, діяла кінопересувка. Жителі села почали
цікавитись внутрішньою і зовнішньою політикою, стали виписувати газети і журнали.
Почалась частково радіофікація села.
Перед громадою села стояло питання про відкриття школи. Кожен крок в оволодіванні
грамотою вселяє впевненість у життя, віру в краще майбутнє. В.О. Сухомлинський
писав: «Школа - це святиня і надія народу. У школі навчаються не тільки читати ,
писати і рахувати, мислити , пізнавати навколишній світ, багатства науки і мистецтва. У
школі учать жити. Школа – це духовна колиска народу»
В с . Довгому в 1862 р. була приходська школа, в ній навчалося 23 дітей ( 21
хлопець і 2 дівчини). Вчив у цій школі вчитель Коцан Прокіп. Одержував зарплату 105
флорентів і 14 сягів дров на рік.
В 1912 р. в селі була докласова школа на 54 м2 , працювало 2 вчителі і 160 учнів.
В 1939 – 1941 рр. була п’ятикласова школа, працювало в ній 4 вчителів. До 1939 р. в
селі була читальня «Просвіта». Книжковий фонд бібліотеки становить 5200 книг,
читачів- 743.
У воєнний період багато дітей допомагало партизанам- упівцям. В 1948 – 1950 рр.
була одна початкова школа , в якій працювало 4 вчителі, навчалось 150 учнів. В 1950 р
школа зросла, було відкрито 5 клас. В 1952 р. школа стала семирічною, а восьмирічною
в 1960 р ., навчалося в ній 175 дітей шкільного віку, навчало 15 вчителів , з яких 9 чол. З
вищою освітою, 2- з незакінченою вищою освітою і 7 чоловік – з середньою
педагогічною освітою.
В 1963 директором школи стає Гранкіна Олександра Олександрівна, вона викладала
рос.мову і літературу. Завучем школи був Ільків Володимир Йосипович. Вчителями
початкових класів були : Логінська Ірина Юліанівна, Печеняк Валентина Іванівна,
Попадюк Єлизавета Миколаївна , Солтис Ганна Василівна. Вчителі –
предметними: Самборська Евеліна Іванівна – вчитель математики, Угляк Розалія
Михайлівна – вчитель географії , історії, німецької мови, Крочак Розалія Михайлівна

– вчитель біології, української мови, Зварич Михайло Ількович – вчитель трудового
навчання, Лесів Розалія Василівна – вчитель математики.
З 1965 р. завучем школи стає Пилипчій Богдан Гнатович, вчитель української мови .
Гуда Василь Юрійович очолив школу в 1967 році. Пилипчій Степанія Степанівна
працювала піонервожатою , Мелен Євгенія Михайлівна – вчитель української мови і
літератури.

Школа сьогодні
З 1977р – директором школи стає Гуда Лідія Іванівна, яка всі свої зусилля спрямовує
на вдосконалення навчально – виховного процесу, національне виховання, зростання
ролі школи у суспільному житті села. Завучем працювала Лесів Розалія Василівна –
вчитель математики. З 1990 р – завучем школи працює Слимко Наталія Олексіївна,
яка веде цілеспрямовану роботу з підвищення майстерності педагогічних кадрів.
З 2011 року школою керує Микитчин Іван Миколайович
Основні пріоритети у роботі
 Створення передумов для всебічного розвитку дитини;
 Використання передового науково – педагогічних та інформаційних технологій в
навчальному процесі;
 Гуманістична особистісно – орієнтована педагогіка та психологія;
 Комплексна система позакласної та позашкільної роботи напрямлена на
реалізацію творчих , духовних , інтелектуальних потреб дитини.
На даний час в школі навчається 67 учнів , їх навчає 18 вчителів. Серед
педагогічних працівників : старший вчитель – 1 ; учитель вищої категорії – 9;
учитель І категорії – 4; учитель ІІ категорії – 1; спеціаліст із вищою освітою – 2. Двоє
вчителів нашої школи є керівниками районних предметних методичних об’єднань, 8
педагогів – це досвідчені вчителі ,які пропрацювали в школі 20 років і більше.
Учні школи ставали переможцями районних предметних олімпіад (християнська
етика ІІ місце ), учениця Михальчак Лілія стала переможцем районного конкурсу
Шевченківських читань, щкільна футбольна команда стала призером (ІІІ місце)
районних змагань з футболу, команда туристсько – краєзнавчого гуртка посіла третє
місце у обласній військово – патріотичній грі «Сокіл – Джура»
Нація в будь – які часи збереже себе, якщо живуть традиції цієї нації. Теж саме
можна сказати і про школу. Вона буде жити тоді, коли в її стінах будуть жити
красиві традиції. За багато років у нашій школі склалося чимало гарних і стійких
традицій, пов’язаних не тільки з навчанням, але із позаурочним життям.
Традиційними в школі є такі свята та заходи : свято Першого дзвоника, свято
вчителя, квітковий вернісаж, Свято Миколая, Андріївські вечорниці , Різдвяні
фестини, Шевченківське свято, день святого Валентина, Свято до Дня матері, свято
Останнього дзвоника.

Гордість школи
Серед випускників школи велика кількість висококваліфікованих працівників різних
галузей, державних службовців, педагогів, лікарів, інженерів , підприємців. Школа
пишається своїми випускниками, які досягли вагомих результатів у професійній
діяльності : Грицак Ярослав Йосипович — український науковець, історик і
публіцист. Доктор історичних наук, викладач Українського Католицького
Університету. Директор Інституту історичних досліджень Львівського державного
університету ім. І. Франка, Василів Богдан Михайлович - генеральний директор
готелю «Україна» м.Київ, Сидорак Богдан Михайлович - депутат Львівської облради,
Собків Ярослав Мар’янович - Печерський адміністративний суд м.Київ, суддя,
Петрівський Микола Михайлович - Стрийське МБТІ, начальник, Хома Василь
Васильович - заступник голови Харківської облдержадміністрації.

