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УСПІХ ДЛЯ КОЖНОГО
Зернина мудрості людської
Упала на родючий ґрунт
І проросла, всміхалась сонцю,
Вітала кожен диво-звук.
А колос достигав могутній,
Міцнів і важчав з кожним днем,
Щоб міг узяти кожен учень
Одне із золотих зерен.
Ірина Теницька
Кажуть, що кожна людина народжується із зерням в руці. Тільки треба
знайти поле, де ця зернина найкраще проросте. Саме таким місцем для
кожного з нас є школа.
Важко переоцінити роль шкільної освіти в житті людини. Вона
однаково важлива на усіх етапах людського життя: як для малюка, який
вчиться читати по складах і лічити на пальцях, так і для старшокласника,

який доводить теореми та знайомиться з інформаційно-комп'ютерними
технологіями.
Навчально-виховний комплекс «Миртюківський спеціалізований
загальноосвітній навчальний заклад І – ІІІ ступенів з поглибленим вивченням
іноземних мов – дошкільний навчальний заклад» Стрийського району
Львівської області заснований в 1999 році як середня спеціалізована школа з
поглибленим вивченням іноземних мов та інформатики.
Це—унікальна освітня формація для сільської місцевості, яка дає
можливість усім своїм учням вивчати дві іноземні мови: англійську—з
першого класу, німецьку або французьку—з п'ятого, а також літературу
Великої Британії та США, країнознавство англомовних країн, ділову
англійську мову, науково-технічний переклад; інформатику та спецкурс
“Основи інформаційно-комп'ютерних технологій”.
Зручне розташування школи та безпосередня наближеність до
районного центру сприяють тому, що тут навчаються діти з 13 населених
пунктів, які вирішили крокувати шляхом успіху, невід'ємним компонентом
якого є знання іноземних мов та володіння комп'ютерною технікою.
Проте не завжди діти із Миртюк мали змогу здобувати якісну середню
освіту у рідному селі. На початку свого існування Миртюки не мали своєї
школи. Школа з польською мовою навчання була відрита на Слобідці.
Початкова школа з українською мовою навчання працювала у Братківцях. У
них навчалося у середньому від 70 до 100 дітей. Деякі з них навчались у
гімназіях та школах м. Стрия.
Для комуністичного тоталітарного режиму була важливою ідеологічна
підтримка завоювань соціалізму, яка вилилась у боротьбу з неписьменністю.
Для цього у 1945 році у Миртюках була створена початкова школа. У школі
навчалось до 40 учнів віком від 7-ми до 14-ти років. Вчила їх Височанська
Доміана, яка мала дар до малювання. Колишнім учням запам'ятався її
акуратний каліграфічний почерк; згодом вчителька працювала в одній із
стрийських шкіл. У роки, коли йшов процес укрупнення колгоспів сіл,
початкову школу на Миртюках ліквідували. Малі села заносились до статусу
неперспективних. Роками діти Миртюк здобували початкову і середню освіту
у школах Стрия та у Станківській середній школі. З середини 90-х р. ХХ ст.
неподалік від приміщення старої польської школи відкривається початкова
школа на Слобідці.
В умовах незалежності України розвиток освіти набув нового змісту. У
листопаді 1993 року Кабінет Міністрів України затвердив програму яка й
передбачала внесення істотних змін у систему освіти в Україні. Своєрідним

початком реалізації цієї програми у Стрийському районі стало спорудження
Миртюківської середньої спеціалізованої школи, яке розпочалось у складних
фінансово-економічних умовах. Проте незважаючи фінансові та різні інші
труднощі будівництво школи було успішно завершено. Через шість років, 22
серпня 1999 року, гучний шкільний дзвінок ознаменував початок нового
етапу у житті села – гостинно відчинила двері новозбудована школа.
Історія становлення школи включала нелегкий процес будівництва та
залучення спонсорських коштів, напружені трудові будні педагогічного
колективу, переважну більшість якого складали випускники та студентистаршокурсники вищих навчальних закладів, титанічну працю, спрямовану
на згуртування учнівського колективу школи, до якого ввійшли
представники сіл Миртюки, Слобідка, Нижня і Верхня Лукавиця, Довге,
Горішнє, Долішнє, Бережниця, Стрілків, міст Моршин і Стрий, а згодом
школа гостинно прийняла учнів з Олексич, Верчан, Загірного, Бані
Лисовицької, Станкова, Ярушич, Комарова. Над подоланням очевидних
труднощів наполегливо працювали директор школи та його перші
заступники Дика Надія Василівна та Поляк Оксана Миронівна. Молоде
завзяття часто покривало брак досвіду і школа вчилася жити, з кожним днем
все більше гуртувався колектив, молоді вчителі опановували секрети своєї
професії і перші успіхи не забарилися: перемоги на районних олімпіадах,
конкурсах, проведення семінарів районного, обласного та державного рівнів,
випускники ставали студентами престижних вищих навчальних закладів.
Наперекір скептикам Миртюківська школа за недовгий час стала однією з
найпрестижніших та найбільш рейтингових шкіл району, а авторитет її
керівництва та педагогів є загальновизнаним.
У своїй роботі цей навчальний заклад постійно відповідає на виклик
часу і перебуває в авангарді освіти Стрийщини. Так, 2009 рік відкрив нову
еру існування школи у форматі школи-саду, і найменші мешканці села стали
частиною великої і дружної шкільної родини. За роки роботи в школі
сформувався кваліфікований та творчий педагогічний колектив, зміцніла
матеріально-технічна база, виник власний не схожий на інші стиль роботи,
який характеризується інноваційністю та ініціативністю. На сьогоднішній
день(червень 2012 року) в школі працюють 34 педагоги, з них
13 мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»;
8 – «спеціаліст першої категорії»;
6 – «спеціаліст другої категорії»;
7 – «спеціаліст»,
також 2 вчителів мають звання «учитель-методист»,

3 – «старший вчитель».
Досвідчені майстри та талановита молодь, в тому числі колишні
випускники, творчо і натхненно працюють над удосконаленням кожного
уроку, використовуючи індивідуальний підхід до кожної дитини.
Директор НВК Цюк Ігор Петрович – компетентний та професійний
керівник із понад 20-річним стажем роботи на посаді директора. Вимогливий
до себе й до інших, зумів сформувати фахову команду, яка вдало реалізує
управлінський та навчально-виховний процес. В даний час заступниками
директора школи працюють: Панич Г.В. – заступник директора з навчальної
роботи, Теницька І.В. – заступник директора з іноземних мов та Каліцун В.В.
– заступник директора з виховної роботи. Вони спрямовують діяльність
педагогічного колективу на розв’язання основного завдання, яке є особливо
важливим для шкіл нового типу, в центрі інтересів яких стоїть учень,
обдарована і талановита особистість, а саме «Створення ситуації успіху для
всебічного розвитку здібностей учнів».
Кафедра іноземних мов у Миртюківському НВК представлена 7
висококваліфікованими фахівцями, з них усі вільно володіють двома чи
трьома іноземними мовами. Більша половина вчителів іноземних мов –
спеціалісти вищої кваліфікаційної категорії, незважаючи на те, що середній
вік представників кафедри – 32 роки. Усі вчителі почали свою педагогічну
діяльність в стінах Миртюківської школи, тут розвинули та удосконалили
власну педагогічну майстерність. Робота кафедри спрямована на виявлення,
навчання і виховання обдарованих учнів, тому вже стали традиційними
різноманітні творчі конкурси та проектно-пошукові завдання. Останнім
значним здобутком стало призове місце учня 3 класу Богдана Мелешка у
міжнародному конкурсі дитячої поезії “Old Possum’s Children’s Poetry
Competition 2010”. Учні є постійними учасниками ІІ та ІІІ турів
Всеукраїнських олімпіад з іноземних мов, програми FLEX, Всеукраїнської
гри з англійської мови PUZZLE. Уся команда кафедри іноземних мов робить
усе можливе для того, щоб знання учнів були на належному рівні. Адже той,
хто знає іноземні мови, тримає світ в своїх руках.
Активну позицію займають не лише учні. Вчителі власним позитивним
прикладом заохочують дітей до творчості та активної участі у різноманітних
заходах. Теницька Ірина Володимирівна, заступник директора з іноземних
мов – молодий керівник нової формації. Працює в даному ЗНЗ з 2000 року, з
2003 року – на посаді заступника директора. Окрім того, вона керує роботою
методичного об’єднання вчителів іноземних мов Лисовицького освітнього
округу, входить до складу творчої групи вчителів англійської мови

Стрийського району, проводить тренінги для вчителів на курсах підвищення
кваліфікації; брала участь в конкурсі «Вчитель року – 2009» та «Вчитель року
– 2012», обидва рази увійшовши до фіналу обласного етапу; також
займається літературним перекладом англійської поезії, пише вірші на
чотирьох мовах та бере участь у конкурсах для вчителів англійської мови. У
2008 році перемогла у конкурсі англомовних есе про роль українських жінок
у світовій історії, ініційованому газетою “ENGLISH”.
Виховну роботу організовує заступник директора Каліцун Віра
Василівна — людина енергійна, ініціативна, творча. Ось чому вражає
розмаїття форм позакласної діяльності: молодіжний дискусійний клуб,
вікторини, конкурси та змагання, концерти і КВК, інсценізація класичних і
сучасних літературних творів. У позаурочний час для проведення цікавого і
корисного дозвілля працюють різноманітні гуртки: з образотворчого
мистецтва, інформатики, християнської етики, англомовний клуб, хоровий та
вокальний, літературний, туристсько-краєзнавчий гуртки та інші.
В Миртюківському НВК навчаються діти, які проживають у 13
населених пунктах, саме тому перед вчителями стоїть нелегке завдання:
згуртувати учнів в один колектив, у міцну і дружню шкільну родину. Це—
перша і головна мета роботи усього педагогічного колективу.
Виховна робота в нашій школі спрямована на розв'язання наступних
проблем: забезпечення умов індивідуального саморозвитку, стимулювання
творчої активності, повнішої самореалізації учнів у різних видах позаурочної
діяльності, а також правоосвітня і правовиховна робота.
Навчання—це важка праця, однак лише вона приносить відчутний
результат. Такий результат, яким можна пишатися, такий результат, який
стане вагомим досвідом в житті. Основним завданням і тих, хто навчається, і
тих, хто навчає, є докладати усіх можливих зусиль, щоб маленькі зернятка
здібностей виросли у великий золотий колос із багатьма зернами знань.
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