Навчально-виховний комплекс
«Середня загальноосвітня школа-гімназія» імені М. Шашкевича с. Дуліби

Навчально-виховний комплекс «Середня загальноосвітня школа-гімназія» імені
М. Шашкевича с. Дуліби – столітній храм науки для дітей сіл Дуліби і Грабовець
Стрийського району. 1898 року закладено перший камінь у фундамент двоповерхової
споруди. За 5 років споруджено школу (головний корпус). У 1911 році Просвітою
Галичини присвоєно ім’я М. Шашкевича. Свідченням цього є пам’ятна дошка на
фасаді двоповерхового корпусу «школа імені Маркіяна Шашкевича на Дуліби і
Грабівці».
У 1927 році школа була п’ятикласною, з 1939 року – семирічною, в 1956 році
відбувся перший випуск середньої школи. Навчалося в цей час 519 учнів. За час
радянської влади Пам’ятну дошку з написом «школа на Дуліби і Грабовець імені
Маркіяна Шашкевича» було заштукатурено. Відновлено у 1989 році. У 1990 році
рішенням Львівської обласної ради № 345 від 11.09.1990 р. школі повернуто ім'я
Шашкевича. Широко відзначено 180-річчя від дня народження Маркіяна та 80-річчя
школи у 1991 році.
За час існування працювало 158 педагогічних працівників. Керівниками були:
п.Захарів (1911-1926), Мельничук Михайло Харитонович (1927-1947), Зелінський
Юліан Абрамович (1947-1951), Солохін Костянтин Павлович (1952-1954), Николишин
Олександра Іванівна (1955-1957), Пронів Микола Юркович (1958-1993).
З 1 липня 1993 року очолює колектив досвідчений, творчий, ініціативний,
авторитетний керівник – Кушпір Степанія Василівна, за фахом учитель української
мови і літератури. Відмінник освіти України, нагороджена Грамотою та іменним
подарунком президента України 2001 р., грамотами Львівської обласної ради,
Управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації, Стрийської
райдержадміністрації. За час керівництва школа змінила свій зовнішній та внутрішній
вигляд: впорядковано шкільну територію, створено музей М. Шашкевича, Українську
світлицю, згідно сучасних вимог оформлені навчальні кабінети. У 2005 році з
ініціативи керівника школу реорганізовано у навчально-виховний комплекс «Середня
загальноосвітня школа-гімназія» ім. М. Шашкевича з поглибленим вивченням
іноземної (англійської) мови. За результатами Всеукраїнського конкурсу у 2008 році
НВК став Флагманом сучасної освіти і науки України. Матеріали розміщені у книзі
«Флагман сучасної освіти України» (видавництво Альфа-Віта).

Заступники: Чернишук Оксана Миколаївна – з навчально-виховної роботи, Поляк
Наталія Володимирівна – з виховної роботи.
У даний час у школі-гімназії 42 педагоги. З них: 21 – спеціаліст вищої категорії;
13 присвоєне педагогічне звання «старший учитель»; 7 – спеціаліст першої категорії; 6
– відмінників освіти України (Кушпір С.В., Кушпір М.М., Чернишук О.М., Мелень
М.А., Торкало Г.М., Коваль Г.В.)
Вагомі здобутки праці учнів і вчителів. Щорічно половина школярів відзначена
індивідуальними грамотами, преміями, подяками за результатами предметних
олімпіад ІІ, ІІІ етапів, Всеукраїнських, обласних, районних конкурсів. 98 %
випускників навчаються у вищих навчальних закладах.
Високий рівень навчальних досягнень учнів з англійської мови. Щорічно
займають призові місця в ІІ, ІІІ турах предметних олімпіад, конкурсів. Стають
переможцями програми молодих лідерів «FLEX». Беруть участь у англомовному
таборі «Кактус», який проводиться в Україні. Випускники школи 2011 року є членами
Молодіжного європейського парламенту: Ігнатова Марія, Красницька Людмила і
Фурів Уляна, представляють інтереси молоді України на Міжнародних молодіжних
форумах і з’їздах. У школі-гімназії працюють волонтери з Корпусу Миру.
Візиткою і центром освітньо-виховної роботи є музей Маркіяна Шашкевича, який
був заснований як кімната-музей у 1989 році, а у 2009 році зареєстрований у
Львівському обласному центрі краєзнавства, екскурсій і туризму учнівської молоді
(реєстраційний номер 14-96) як музей.
НВК – опорний навчальний заклад у Стрийському районі з виховної роботи.
Місія якої: «Формувати і розвивати високоінтелектуальну, національно свідому
особистість із суспільно активною громадянською позицією, готовою до конкретного
вибору свого місця в житті».
Налагоджено тісну співпрацю школи-гімназії з навчальними закладами України
та області, яким присвоєно ім’я Маркіяна Шашкевича, українською гімназією у
м.Перемишлі та НВК «Апогей» м. Києва. Кожного року проводяться зустрічі на
батьківщині М. Шашкевича в с. Підлисся, Білій горі, місцях Золочівщини, Буського
району. Разом з учнями та вчителями проводяться спільні заходи.
Сучасною активною формою позакласної, позашкільної роботи – євроклуб
«Новий погляд». Його члени беруть активну участь у Всеукраїнських форумах.
Заняття проводяться волонтерами з Польщі, Італії, Франції. У рамках німецькопольсько-української співпраці молоді до Євро-2012 дві команди учнів брали участь у
футбольних матчах у м. Краків (Республіка Польща) та м. Лейпциг (Німеччина).
Гордість школи – випускники.
Ольга Боженко – кандидат економічних наук, доцент, декан факультету
економіки і організації книжкової справи Української академії друкарства.
Ігор Осташ – народний депутат України трьох скликань, Надзвичайний і
Повноважний Посол України в Канаді, кандидат філологічних наук, засновник
видавництва «Дуліби» в Канаді, автор багатьох наукових праць, екс-директор
Міжнародної школи україністики Національної Академії наук України.
Богдан Котів – доктор медичних наук, професор, вчений, філософ, педагог,
хірург, зав кафедри госпітальної хірургії ім. Пирогова у м. Санкт-Петербург. Автор 5
підручників з хірургії, 10 монографій.
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