Кавська СЗОШ І-ІІІ ступенів

В листуванні з фінансовою прокураторією і Самбірським окружним управлінням
говориться про надання дотації на утримання початкової школи в селі Кавсько. Цей документ
1838-1844рр. є підтвердженням того, що на цей час в нашому селі вже була школа.
У 1849 році в Львівській діецезії було тільки 130 тривіальних шкіл, у 1856 – вже 152 (в
Золочівському окрузі 19, Жовківському 6, Стрийському 6, Львівському 8) (68,ч.32/1857).
У кінці 20-х років минулого століття біля подвір’я, де зараз мешкає родина Сильчак,
була збудована хата-читальня, яка згодом була переобладнана в однокласну школу. Вчителем у
цій школі був Тадеуш Педенковський, який навчав дітей грамоти, арифметики та польської
мови.
На початку 30 –х років громадою села була збудована нова школа (зараз там магазин п.
Костяка), яка стала 4-х класною . В школі працювали керуючий вчитель п. Андрейко і вчитель
п. Возняк. На той час в школі навчалося 60 учнів. До 1939 року навчання проходило польською
мовою. Окрім польської мови учні вивчали українську мову, математику, географію,
природознавство, історію, релігію, малювання, співи, руханку.
У вересні 1939 року, коли після нападу Німеччини, Польща вже перестала існувати як
держава, в нашому краю почалося встановлення радянської влади, а разом з цим і реорганізація
шкільної освіти. Школа в Кавську стала семирічною, в якій 1940-1941 навчального року
працювало 7 вчителів і навчалося 148 учнів. В 1945 році директор школи п. Андрейко йде на
пенсію, а на його місце приходить Іван Якович Гришко, який разом із дружиною був
переселений на Західну Україну з Полтавщини. Він працював директором школи і вчителем
німецької мови, а дружина – вчителем української мови та літератури до 1950 року.
У 1950 році директором школи призначають Флюнта і в той же час по переселенню в
Кавську школу прибули молоді вчителі Кульчицька Надія Дмитрівна з Вінничини та Дробот
Галина Пилипівна з Харківщини. 29 серпня 1952 року Кульчицьку Н. Д. призначають
директором школи. З 1944 по 1963 рік в школі працює 13 вчителів і навчається в середньому

215 учнів щорічно. Із молоді села Кавська працюють вчителями – 6 чол.; лікарями – 2 чол.;
інженерами – 5 чол.; агрономами - 7 чол.; зоотехніками – 3 чол.; механіками – 3 чол.;
навчаються у вищих навчальних закладах – 3 чол.; в середній школі -15 чол. Всього з 1953 по
1962 рік Кавську восьмирічну школу закінчили -250 учнів.
З 1959 року Меденицький район розформовують і с. Кавсько приєднують до
Стрийського району. В цей же час директор школи Кульчицька Н. Д, за власним бажанням
переходить на посаду завуча, а директором призначають вчителя російської мови та літератури
Дробот Галину Пилипівну. Того ж навчального року школа переходить із семирічної на
восьмирічну.
Система навчання і виховання проводилась в комуністичному дусі, як і в усіх
навчальних закладах колишнього СРСР. В школі діяла піонерська організація, гуртки з
фізичного виховання, художньої самодіяльності, музичного мистецтва. При школі була
збудована майстерня для трудового навчання, була шкільна ділянка площею 1,5га, пара коней
та віз. Учні школи кожного року ходили допомагати у колгосп на збирання урожаю картоплі,
огірків, помідорів, капусти, льону, буряка.
У 1972 році директор школи Дробот Г. П. стає секретарем партійної організації
колгоспу ім. Радянської Армії в Кавську, а на її місце знову призначають Кульчицьку М. Д. яка
працювала директором до виходу на пенсію у 1978 році. Цього ж року на посаду директора
школи призначають Олійничка С. Ф. який працював у Кавську два роки.
З 1981 по 1984 рік директором школи стає вчитель історії Кисіль Зеновій Васильович,
якого обирають головою сільської ради села Кавська і з 1984 року на посаду директора
призначають Ципука Миколу Івановича.
У зв’язку з будівництвом свинокомплексу на території села Кавська, який потребував
великої кількості працівників, починають будувати житловий масив з багатоквартирних
будинків. Таким чином кількість населення значно зросла і виникла необхідність у будівництві
нової школи та дитячого садка. Вже 1-го вересня 1986 року на свято першого дзвоника
відбулося урочисте відкриття триповерхової просторої школи, на першому поверсі якої велике
фойє, їдальня, спортивний зал, учнівська майстерня. В новій школі навчалося близько 400
учнів. Всі класи були паралельними. Хоч школа була простора, але не вміщала такої кількості
дітей і тому було організовано двохзмінне навчання, а також групу продовженого дня для учнів
першого класу, які пішли в школу з 6-ти років. Була створена кабінетна система, усі навчальні
приміщення були забезпечені відповідними технічними засобами навчання.
Випускники Кавської основної школи, щоб здобути повну середню освіту змушені були
доїзжати до Угерська або Стрия. І тому, коли відділ освіти Стрийської райдержадміністрації у
1995 році після виходу на пенсію Ципука М.І. призначив керівником школи Соколюк Марту
Степанівну, вона поставила перед собою завдання реорганізувати основну школу в середню.
Завдяки її наполегливості та після звернень в різні інстанції органів виконавчої влади в 1999

році Стрийська районна рада прийняла рішення про відкриття в Кавську загальноосвітньої
середньої школи.
За десять років з нашої школи вийшло випускників з повною середньою освітою.
Більшість із них закінчили і навчаються у вищих навчальних закладах. Першою випускницею,
яка закінчила нашу школу із золотою медаллю була Кукляк Ольга Михайлівна ( випуск 2006р.)
Станом на 01.09.2011року в Кавській СЗОШ І-ІІІ ступенів працює педколектив - 29
вчителів, який з 2008 року очолює Зарічний Роман Омелянович; заступник директора по
навчальній частині – Пронюк Людмила Іванівна; заступник директора з виховної роботи - Улич
Оксана Іванівна. Вчителями: української мови й літератури – Івашків Алла Петрівна, Мушогло
Марія Іванівна, Сильчак Стефанія Степанівна; математики – Луньова Галина Іванівна, Інденко
Євгенія Володимирівна, Соколюк Марта Степанівна; географії та економіки – Улич Оксана
Іванівна; історії, правознавства та Захисту Вітчизни – Мичко Михайло Петрович; історії,
художньої культури та музики – Смик-Зарічна Ірина Мирославівна; історії та християнської
етики – Бого Галина Євгенівна; історії та українознавства – Кочмарський Іван Зіновійович;
світової літератури – Піщацин Галина Богданівна; хімії – Стецук Наталія Павлівна; фізикиЗарічний Роман Омелянович; німецької мови – Пронюк Людмила Іванівна, Заяць Любов
Степанівна; англійської - Андрусів Лілія Сергіївна; біології та екології – Форостина Рома
Богданівна; трудового навчання та інформатики – Нижник Ігор Ігорович; технології та
образотворче мистецтво – Кульчицька Марія Василівна; фізичного виховання – Теплякова
Тетяна Вікторівна; педагог-психолог Васильців Оксана Петрівна; педагог- організатор –Литвин
Тетяна Павлівна; вчителі початкових класів – Федорів Світлана Володимирівна, Ципук Галина
Йосипівна, Гнатів Галина Іванівна, Бортник Світлана Володимирівна .
Гордістю нашої школи є імена її випускників:
Кукляк Микола Лукянович – доктор технічних наук Львівського політехнічного
інституту.
Бабяк Микола Федорович – професор Львівського політехнічного інституту.
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