З історії закладу

Село Ланівка – це колишня німецька колонія, заснована австроугорською владою у 1783 році. Понад два століття тому сюди прийшли перші
колоністи – німці. Вони назвали поселення Бриґідау на честь комісара по
переселенню графа Йосифа фон Бриґідо. Адаптовуватись в нових умовах їм
допомагав перший священик села Левін Фрідріх Курц, який

встановив

зв’язки з місцевими органами влади, жителями навколишніх сіл. Саме за
його сприянням в колонії була відкрита школа. Відоме ім'я першого вчителя.
Це – Філіпп Гайне. Характерним є те, що в місцевому закладі освіти було
запроваджено вивчення української мови. Напередодні Другої світової війни
німці покинули галицький край.
Протягом 1944 – 1947 років німецьку колонію заселили переселенці
етнічних українських земель Холмщини, Лемківщини, Надсяння і Підляшшя.
У 1946 році на карті Стрийщини появився населений пункт під назвою
Ланівка. Тоді ж в селі почала працювати школа.
За час свого існування вона змінювала свою назву від початкової до
основної. У різний час посаду директора школи обіймали Собранська М. І.,
Виноградов Д. С., Дьоміна В. А., Гарбенко В. С., Коростовський А. В.,
Гук І. М., Нижник В. Д., Бренич М. Г., Нижник О. В. Усі ці люди сприяли
тому, аби саме освіта стала консолідуючим чинником переселенців –

українців і місцевих жителів, хоч деякі розбіжності у місцевих звичаях та
обрядах збереглися і досі.
За час свого існування Ланівка розбудовувалась, збільшувалась
кількість населення, відповідно, зростала і кількість учнів. Ланівчани вже
давно прагнули мати у своєму селі новий освітній заклад. У 1992 році було
закладено фундамент нової школи, але за різних обставин будівництво було
припинено. У 2000 році сподівання сельчан здійснилися. Велика, гарна,
освітлена школа на 200 учнівських місць постала на місці старої. У цьому ж
році школа стала середньою. Тепер до Ланівки, аби отримати середню освіту,
ходять школярі сусіднього села Райлова. День відкриття школи, який співпав
із Днем незалежності України, 24 серпня, став для ланівчан справжнім
святом.
Сьогодення закладу
Символічно, що саме на порозі третього тисячоліття розпочався новий
період в історії розвитку освіти села Ланівки. У 2010 році шкільний колектив
та громада села урочисто відзначили десятиріччя навчального закладу. У
вітальній промові з цієї нагоди директор школи Конюх Н. І. відзначила, що
педагогічний колектив усвідомлює зміст освіти ХХІ століття як освіта для
потреб людини. Її стрижень – розвивальна, культуротворча домінанта,
виховання відповідальної всесторонньо розвиненої особистості.
Державотворення, що відбувається в сучасній Україні, потребує нових
методів педагогічної діяльності. Педколектив Ланівської ЗОШ І – ІІІ ступенів
чітко усвідомлює свою роль і місце у цьому процесі. Сьогодні його робота
спрямована на розв’язання методичної проблеми «Удосконалення уроку,
оновлення форм і методів навчально-виховного процесу. Творчий розвиток
учителя та учня». Реалізуючи цю проблему, педколектив школи займається
пошуком незамулених джерел народних традицій і прилучає їх до навчання
та виховання учнів. Таким чином в дітей формуються культурні цінності,
національна свідомість, стійка громадська позиція. Цьому сприяє спільна
робота педагогів, батьківського комітету, громадськості села по відродженню
духовності підростаючого покоління Ланівки.

На даний час у навчальному закладі села Ланівки навчається 172 учні
під наставництвом 25 педагогічних працівників з вищою освітою, яким
встановлено відповідні кваліфікаційні категорії: вища – 14 вчителів; перша –
3 вчителі; друга – 7 вчителів; спеціаліст – 1 вчитель. Директор школи –
Конюх Неля Іванівна (стаж керівної роботи – 7 років). Заступник директора з
навчально-виховної роботи – Паньків Світлана Степанівна (стаж керівної
роботи – 3 роки). Заступник директора з виховної роботи – Баль Оксана
Іванівна (стаж керівної роботи – 5 років).
Педколектив дотримується пріоритетних форм навчально-виховного
процесу: демократизації,

гуманізації,

диференціації

освіти,

інтеграції

навчання і виховання.
Досягнення, якими гордиться школа
Розв’язання проблем та завдань школи дозволило учнівському та
педагогічному колективам досягти значних результатів. Так, звання
«старший вчитель» присвоєно трьом педагогам. Грамотами МОН України
нагороджено 3 вчителі. Учні неодноразово ставали призерами районних та
обласних предметних олімпіад, учасниками різноманітних конкурсів,
спортивних змагань, були нагороджені золотими та срібними медалями за
особливі успіхи у навчанні. Гордістю школи стали такі учні, які стали ІІ і ІІІ
етапів

Всеукраїнських

олімпіад

з

базових

дисциплін.

Серед

них

Думін І. (історія), Фельд М. (німецька мова), Максимович Н. (біологія),
Матвійчишак Х. (хімія), Пильо Л. (українська мова), Довгоп'ят Ю.
(українська мова). Також учні школи є учасниками та призерами конкурсів:
«Кенгуру», «Левеня», «Колосок», Міжнародний конкурс з української мови
ім. П. Яцика, «Майбутнє лісу в твоїх руках», «Діти за чисту енергію»…
Значних успіхів у спортивних змаганнях досягла учнівська футбольна
та баскетбольна команди. Гордістю школи є легкоатлети Биць В.,
Гусяниця М., Бренич М.
За 12 років свого існування школа випустила 208 учнів, з них 7
нагороджено золотими і 14 – срібними медалями. Тридцять відсотків учнів
продовжує навчання у вищих навчальних закладах. Це свідчить про те, що

педагогічному колективу школи під силу розв’язати найрізноманітніші
освітні завдання. А все тому, що в школі панує здоровий мікроклімат,
сформована внутрішня культура навчального закладу і вона діє ефективно,
продуктивно та відповідає вимогам часу.
Це свідчить, що у вітчизняної освіти прекрасне майбутнє і світлі
перспективи, яким до снаги досягти світового рівня.
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