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Іван Якович Франко. 
(1856-1914) 

 
27 серпня 1856 року в селі Нагуєвичах у сім’ї селяни-

на-коваля Якова Івановича Франка народився син, якого 
назвали Іваном. Батько Яків народився ще в 1802 році, а 
мати - Марія Миколаївна Кульчицька, була на 30 років мо-
лодша від свого чоловіка. В сім’ї було всього п’ятеро дітей, 
а Іван був найстаршим. Молодші від нього - сестри Тетяна, 
Юліана та брати Захар та Онуфрій. Жити було важко і сес-
три повмирали ще малими. Батьки Івана були людьми до-
брими, щирими та веселими. Вони не кривдили дітей, не 
били їх, як це часто траплялося у сім’ях, а розумно вихову-
вали у них чесність, почуття справедливості й любові до 
праці. Про батьків Іван Франко завжди згадував з особли-
вою шаною. На шостому році життя батько віддав сина до 
школи у Ясеницю-Сільну - рідне село матері Франка. У 
Нагуєвичах також була двокласна школа, але далеко від 
дому. Крім того, нагуєвицька школа вважалася гіршою. 
Школяр жив тоді у свого дядька Павла Кульчицького, “до-
сить бідного селянина і одного з найсимпатичніших людей, 
яких я знав” - згадував пізніше І.Франко. У  вільний від 
уроків час Франко з товаришами пас худобу на толоці, хо-
див на черешні на гору Магуру, по гриби та малину в ліс 
Дуброву, ловив рибу. Після закінчення початкової школи 
Франко вчився у дрогобицькій головні міській школі, так 
званій нормальній. Ходив до школи Івась в селянському 
одязі, через що не раз терпів кпини паничів. Вчився добре і 
адміністрація була вимушена визнати його найкращим уч-
нем. На урочистому закінченні навчального року серед за-
прошених батьків був і Яків Франко. Коли сину вручали 
нагороду за відмінне навчання (книжку), батько голосно 
заплакав. Батько помер в 1864 році. Його поховали на по-
чесному місці біля церкви. Після смерті батька сім’я опи-
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нилася в скрутному становищі: господарство руйнувалося, 
старі борги не сплачувались. Мати незабаром вийшла за-
між за Гриня Гаврилика з Ясениці-Сільної. Вітчим, за ви-
знанням Франка, був людиною енергійною, практичною й 
працьовитою, з політичним скептицизмом і вільнодумст-
вом. Навчаючись у Дрогобичі, жив І.Франко у далекої своєї 
родички. Її хата  стояла на бориславському тракті. Для ма-
лого Франка, що звик до сільського життя, все тут було но-
вим та цікавим. Багато нового відкрила Франкові дружба з 
учнем шкіряної майстерні Яськом. Часто обидва блукали 
околицями міста, де робітники тіснились у брудних, смер-
дючих халупах, а поруч ішло будівництво нових нафтопе-
реробних заводів. Дрогобицьку міську школу Франко за-
кінчив з відзнакою. Бажання вчитись, пізнати й збагнути 
незнане було величезним. Мрії хлопця зрозумів вітчим, і у 
1867 році його віддали до Дрогобицької гімназії. Франко 
завжди добре вчився. “Шкільна наука ніколи не була для 
мене страшною, а навпаки, доставляла мені нові приємнос-
ті в міру того, як розширявся обсяг мого знання” - згадував 
письменник. Улюбленим заняттям Франка було виконання 
домашніх робіт. Він часто писав їх для вчителів. В нагоро-
ду за письмові праці Іванові часто дарували книжки. Іван 
також витрачав на книжки свої скромні студентські заоща-
дження. Його бібліотека в той час налічувала 500 книжок. 
Розпорядженням крайової шкільної ради від 9 травня 1868 
року Франка, як кращого учня гімназії, враховуючи його 
скрутне становище, звільнили від плати за навчання. Щоб 
заробити собі на проживання та на книжки, Франко став 
репетитором Я.Рошкевича та І.Погорецького. Ще в гімназії 
Франко почав систематично збирати і записувати народні 
пісні, оповідання, казки, приказки та заклинання. На цей 
час припадає й початок самостійної творчості І.Франка.  

У 1875 році І.Франко вступив на філософський факу-
льтет Львівського університету. Тут він сподівався одержа-

 6

ти ґрунтовні знання, але був розчарований. Юнак поринав 
у роботу, самостійною працею надолужуючи те, чого не 
могла  дати йому навчальна програма. Книги стали його 
університетом. В університеті знайшов собі щирих друзів - 
М.Павлика й І.Белеєм та почав листуватися з Михайлом 
Драгомановим. Вступивши до так званого “Академічного 
кружка”, Франко систематично виступав на сторінках дру-
кованого органу цього гуртка журналу “Друг”, зі своїми 
першими літературними творами. У 1877 р. за розповсю-
дження соціальних ідей студента Івана Франка заарешту-
вали. Після дев’ятимісячного ув’язнення він був вимуше-
ний на деякий час залишити навчання в університеті. Його 
виключили з товариства “Просвіта” та з “Академічного 
кружка”. У 1878 р. І.Франко разом з Михайлом Павликом 
видавали журнал “Громадський друг”. Це був перший ук-
раїнський журнал революційно-демократичного напрямку. 
Після виходу двох номерів журнал був конфіскований. До-
велося змінити назву на “Дзвін”, а потім - на “Молот”. 
І.Франко часто бував серед робітників Борислава та Дрого-
бича, не раз вів бесід з питань політичної обізнаності з пи-
тань економії з робітниками найбільших тоді заводів “По-
льмін” і “Галіція”. Кілька раз виступав з статтями в поль-
ській робітничій газеті. У березні 1880 року Франко поїхав 
до Коломиї в приватній справі. По дорозі, в с.Яблонові, йо-
го заарештували та відправили до коломийської в’язниці. 
Франка звинувачували в причетності до замаху на місцево-
го війта селянами. Насправді з цією справою І.Франко не 
мав нічого спільного. Три місяця Франка тримали у 
в’язниці, а потім, важко хворого, під наглядом жандарма 
відправили до Нагуєвич. Після митарств по в’язницях 
Франко жив у свого вітчима в Нагуєвичах. Згодом повер-
нувся до Львова і разом з Іваном Белеєм готує журнал 
“Світ”. Матеріальна скрута змусила Івана покинути Львів. 
З квітня по жовтень 1881 року він жив у с.Нагуєвичах, на 
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зиму переїхав до Львова, а весною 1882 року знову повер-
нувся в село і пробув там до грудня. Перехворів у селі ти-
фом і після одужання допомагав вітчимові працювати в 
полі. Поліція пильно стежила за кожним кроком Франка. У 
1886 році він одружується з Ольгою Хоружинською. З 
сім’єю часто відвідує село і взагалі тут зустрічався з бага-
тьма відомими людьми. 

90-ті роки - роки напруженої громадсько-політичної 
та літературної праці Франка. Він пише ряд п’єс, зокрема 
драму “Украдене щастя”, захищає у Відні докторську ди-
сертацію, сподіваючись викладати у Львівському універси-
теті. Тут у 1895 році Франко прочитав свою пробну лекцію 
на тему: “Наймичка” Т.Г.Шевченка”. Але через опір реак-
ціонерів йому так і не довелося викладати в університеті. 
Трудящі Галичини в 1895-1898 роках чотири рази висували 
І.Франка кандидатом до австрійського парламенту і гали-
цького сейму. Але реакційне австрійське чиновництво ра-
зом з польською шляхтою і націоналістичними народовця-
ми вдалися до найганебніших провокацій і насильства, 
тільки б перешкодити обранню Франка депутатом до пар-
ламенту. 

1 січня 1901 року побував в Стрию на святковому 
відкриттю Народного дому, де був обраний почесним гос-
тем. 

Ім’я Франка набуло широкої популярності за межами 
Галичини і особливо в слов’янських країнах. В 1896 році 
Харківський університет присвоїв І.Франку звання доктора 
російської словесності. До нього звертаються за порадами. 
З далекого заслання пише йому листи П.Грабовський, зу-
стрічається з М.Коцюбинським, Л.Українкою, Б.Грінчен-
ком та іншими письменниками. 

Вже будучи хворим, І.Франко вирушив у 1909 році в 
останню подорож до Києва та Одеси. У 1913 році Дрого-
биччина привітала з 40-річчям громадсько-політичної та 
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літературної діяльності Франка. В 1915-1916 роках Франко 
важко хворіє. 

28 травня 1916 року Каменяр помер і був похований 
31 травня у Львові на Личаківському кладовищі. Над моги-
лою пізніше було споруджено пам’ятник - каменяр лупає 
скелю, який зберігся дотепер.  

 
 

Склав    Бевзюк Ростислав,  
колишній учень СШ №1 
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Мирон Юліанович Гаврилик 

 
Дещо про себе. Народив-

ся 1938 р. в с. Ясениці Сільній 
Дрогобицького р-ну. 

1960 р. закінчив Креме-
нецький педагогічний інсти-
тут. Служба в армії. 1963 р. 
влаштувався на роботу в Дро-
гобицьку СШ №1. Ім. Івана 
Франка. В школі панував дух 
колишньої гімназії. Це було 
помітно по учнях, родичі яких 
колись навчалися тут. Я не бу-
ду вказувати прізвища тих ді-
тей, але їх була значна кіль-
кість. Це перше, що мені спо-
добалось при знайомстві з уч-

нівським колективом. 
Учительський колектив був великий. І як в кожному 

колективі, були свої групи людей, незалежно від того, до 
якої кафедри вони належать. Вони обмінювалися досвідом 
своєї роботи, поглядами на ті чи інші події, висловлювали 
свою думку, обмінювалися творами “забутих”, або точніше 
сказати, небажаних авторів. Це таких, як М.Грушевський, 
М.Аркаса, В.Еллана-Блакитного, В.Лапинського та ін. 

У колективі часто проводились культурно-
розважальні заходи. Це відзначення круглих дат наро-
дження колег, новорічні вечори (на яких дуже часто лунали 
колядки), для чоловіків - День армії, жінкам – День 8 бере-
зня. Цікаво пройшла зустріч КВК між педколективом СШ 
№1 і СШ №5. 
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Хороша була традиція проведення спортивних зма-
гань серед працівників освіти, звіт колективу по худож-
ньому читанню, огляди художньої самодіяльності. 
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Коцан Ірина Іванівна 
(народилась у 1933 році.) 

 
З 1950 р., після закін-

чення середньої школи, 
працювала вчителем почат-
кових класів у селі Погірці 
Самбірського району. 

У 1951-55 рр. навча-
лась у Дрогобицькому пед-
інституті. Після закінчення 
працювала вчителем у Грі-
мнівській середній школі 
Городоцького району. З 
1960 року вчителювала у 
середній школі №1 
ім.І.Франка м.Дрогобича. 
Крім викладання українсь-

кої мови та літератури, як і кожен вчитель, виконувала різ-
ні доручення: керівник методоб’єднання вчителів україн-
ської мови та літератури, секретар педагогічної ради шко-
ли, вела гурток любителів рідного слова, керівник секції 
юних франкознавців, відповідала за організацію літератур-
них вечорів і ранків, була класним керівником. Разом з уч-
нями проводили екскурсії, відвідали місця, зв’язані з жит-
тям та діяльністю І.Франка, ходили стежками Каменяра 
(Дрогобич, Львів, Івано-Франківськ, Коломия, Тернопіль, 
Турка, Славськ, Сколе, Белелуя, Снятин, Криворівня, Ясе-
ниця Сільна, Нагуєвичі).Зібраний матеріал оформили в ка-
бінеті, який назвали кімнатою Івана Франка. У зв’язку із 
вказівкою керівництва цю кімнату було ліквідовано, а в 
цьому класі ми оформили кабінет української мови та літе-
ратури. У 1989 році було поновлено кімнату Івана Франка 
в кабінеті української літератури, в оформленні якого бра-
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ли активну участь учні і вчителька Сокольник Олександра 
Омелянівна. 

Особливо запам’яталися літературні вечори до юві-
лейних дат письменників Тараса Шевченка, Івана Франка, 
Лесі Українки, Олександра Довженка. 

Незабутнє враження справили на глядачів вечори пе-
рших колядок, вертепів, гаївок, на які запрошували не тіль-
ки гостей, а й побували у читальнях (клубах) заводів, у бу-
динку для літніх людей у Підбужі. Коли приїздили гості-
учасники фестивалю з усього колишнього Союзу, вони бу-
ли запрошені на українські вечорниці, а на згадку ми пода-
рували їм вишивані рушники. 

Такі види позакласної роботи розширяли кругозір уч-
нів, давали можливість виявити таланти, привчали не боя-
тися виступів на аудиторію. Не було байдужих серед учнів, 
усі брали активну участь в межах своїх здібностей.  

Чи любили мене учні як учителя? Не знаю. Я їх усіх 
любила, раділа за них, за їхні успіхи, переживала, коли 
щось не вдавалося, і ніколи, ніколи їх не забуду. 

Жаль тільки, що школа, педагогічний колектив, не 
часто нас, колишніх вчителів, згадує. 

Після виходу на пенсію з середньої школи №1 пра-
цювала три роки викладачем української мови та літерату-
ри в Дрогобицькій гімназії. 
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Скрипник 
Олена Антонівна 

Олена Антонівна народилась на Одещині в квітні мі-
сяці 1927 року в родині службовців. 

Мати - Ольга Сергіївна Струнова, уродженка 
м.Москви, з 20-х років вчителювала, а з 30-их рр. і до пен-
сії працювала бухгалтером. 

Батько - Антон Казимирович Павліковський, поляк 
за національністю, учасник громадянської війни, з 20-их 
років і до пенсії працював бухгалтером. 

Як згадує Олена Антонівна, дитинство її було щасли-
ве. В 1938 р. Одещина була поділена на дві області - Мико-
лаївську і Одеську. І та частина, де пройшло дитинство ма-
лої Оленки, відійшла до Миколаївської області. 

Дошкільні роки пройшли в "Комуні  імені Джона Рі-
да". Комуна мала своє господарство: птахоферми, свино-
ферми, ферми, де відгодовували велику рогату худобу, був 
свій масло та плодоконсервний заводи. Часто вона з сест-
рою Валерією і мамою ходили за продуктами в сільраду і 
брали як члени комуни все необхідне "по списку", тобто 
гроші не платили, навіть одяг брали "по списку". 

Маленька Оленка разом з сестрою ходили в дитячий 
садок, там було дуже цікаво, всі діти брали участь у худо-
жній самодіяльності і навіть виїжджали з концертом в інші 
села. Про окремі цікаві концерти Олена Антонівна розпо-
відає з захопленням. Особливо на високому рівні була пос-
тавлена в комуні спортивна робота, тоді називалась – гім-
настика. 

Спортом захоплювалися всі – від малечі до найстар-
ших. 

Збереглося кілька фотокарток з часів життя комуни, 
де зафіксовано збори під час урочистих свят і там з бать-
ком присутня і маленька Олена. В 1930-1932 рр. Була по-
суха на півдні України, були неврожаї і почався голод. Але 
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маючи багаті ферми і родючі поля, комуна допомагала усій 
Одещині. 

У 1933 р. Комуну ім. Дж.Ріда перетворили в колгосп. 
Шкільні роки Олени Антонівни те ж були по-своєму 

щасливі. 
Дружила з багатьма дітьми. 
У вільний час після школи завжди влаштовували різ-

номанітні ігри: грали в лапту, жмурки, цур-палки, квача, у 
пошкоджений телефон і т.д. Ходили ватагами в поля по 
квіти, в ліси по ягоди та гриби. 

Ціле літо проходило на ріці Буг, а також допомагали 
колгоспникам полоти поля. 

Під час великого горя – війни з фашистами Олена 
Антонівна тяжко працювала. Щоб не забрали її до Німеч-
чини, з 14 років вона працювала на чорній роботі, а вечо-
рами до ночі в’язала людям хустки за мізерну плату, щоб 
вижити і допомогти сім’ї. А коли закінчилась війна, відра-
зу пішла в школу продовжувати навчання. 

Під час літніх канікул працювала на станції на важ-
ких роботах: і шпали тягали та міняли з однокласницями, і 
вагони прокочували по рейках, складали з них поїзди, хо-
дили пішки “на лінію” – кілька кілометрів від станції, ре-
монтували залізничну дорогу, несучи на плечах важкі міш-
ки з “костилями”, це великі цвяхи для ремонту рейок і 
шпал. 

І вчились і працювали тяжко аж до 1946 року, але 
знаходили час і на пісні і на ианці та інші розваги. 

З вересня місяця 1946 року вчилася у Львівському 
педінституті. І теж працювала, бо стипендії не вистачало. 
Працювала в друкарні “Атлас”, потім у деканаті. 

Після закінчення інституту працювала вчителем укра-
їнської мови та літератури 31 рік у Дрогобицькій середній 
школі №1. 
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В 1949 році вийшла заміж за студента Львівського 
держуніверситету, згодом кандидата історичних наук, ви-
кладача Дрогобицького педагогічного інституту – Скрип-
ника Костянтина Івановича. Мати двох дітей, дочки 
Ядвіги та сина Всеволода. 

Її онуки – Олена та Андрій – учні СШ №1, якій Оле-
на Антонівна посвятила майже все своє трудове життя. 

Вона й сьогодні з вдячністю згадує свій колектив, в 
якому працювала і дала знання тисячам дрогобицьких уч-
нів. 

За свою працю нагороджена грамотами подяками, 
медаллю “Ветеран праці” та людською шаною. 

 
 Склала   Олена Скрипник, 
     внучка 
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Спогади Марчук Раїси Михайлівни 
 

Працювати в СШ №1 я 
почала з 1 вересня 1967 року. 
Школа відразу мені сподоба-
лася: чисто, затишно (тоді ще 
не було прибудови). Вчителі 
здалися мені всі дуже гарни-
ми, розумними. Так воно по-
тім і виявилося, бо в першу 
школу йшли вчителі по конку-
рсу, як до речі і учні: усі ко-
рінні дрогобичани вважали за 
честь навчати своїх дітей саме 
в першій школі, тому вона бу-
ла в якійсь мірі елітарною 
школою. 

В школі була зразкова 
поведінка і чистота. Б.Г.Русавський був вимогливим і су-
ворим директором, його не просто поважали, його боялися. 

Восени і навесні в школі не було тепло, бо в кожному 
класі була кафлева пічка, в кожному класі була вішалка для 
одягу, учні носили змінне взуття. 

У школі було цікаво і працювати, і відпочивати. Мо-
же, тому, що ми були молоді, нам цікаво було готуватися і 
до олімпіад, і до спартакіад, і до оглядів художньої само-
діяльності. 

Наша школа була незмінно першою і на олімпіадах, і 
на спартакіадах, і на конкурсах. Ми любили і гордилися 
школою, девізом її були улюблені слова нашого директора 
Б.Г.Русавського: “Хай живе перша школа!” Такі ж почуття 
ми виховували і в наших учнях. 

Так було кілька років, поки не настала пора, яку ми 
назвали “філіповщиною”, коли завучем стала Т.М.Філіпсь-
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ка. Робота ставала поступово для нас тяжким обов’язком, 
ми йшли на роботу із страхом і неохотою. 

Боялися щоденної перевірки конспектів, відвідувань 
уроків. Дуже виснажувало нас виготовлення роздаткового 
дидактичного матеріалу і так звана “самоосвіта”, коли ми 
мали звітуватися перед дирекцією школи, представляючи 
опрацьовану літературу. Часто це було досить принизли-
вим, бо ми мали вказати, які фільми дивилися, які спектак-
лі дивилися, які книги читали. 

І врешті решт Б.Г.Русавського від нас забрали. 
Добрим словом хочеться згадати другого директора 

нашої школи М.Г.Ковалишина. Простий, щирий, добрий, 
він був хорошим господарем, нам стало працювати ще 
краще, коли Т.М.Філіпська виїхала до Львова, а завучем 
став Б.Й.Кравець. 

Наша школа і далі залишалась кращою у місті, а ми 
знову йшли до школи з охотою, школа знов стала для нас 
нашим другим домом. 

Мені особливо запам’яталися ті моменти шкільного 
життя, коли ми всі були молоді, дружні, веселі, щасливі і 
організовували різні свята, відзначали ювілеї, готували фе-
стивалі дружби, батьківські концерти. До речі, на тих кон-
цертах в залі не було вільних місць, а щоб попасти на пока-
зові виступи учасників гуртка бальних танців (кер. 
І.І.Білоцерковець і Т.Д.Білоцерковець), батьки приходили 
до будинку культури за годину, а то й дві раніше. 

Наша школа мала тісні зв’язки із школами різних ре-
спублік бувшого Радянського Союзу. Ми приймали в себе 
кілька разів дітей з Прибалтики, Молдавії, Грузії, Росії, 
Азербайджану, Узбекистану. Наші учні побували в гостях 
у містах Баку, Ленінграді, Арзамасі, Казані, Ризі, Петроза-
водську. 

На протязі майже 10 років у нашій школі діяли тру-
дові загони, які виїздили на роботу до Молдавії. Два літні 

 18

місяці, проведені на збиранні винограду, черешні, стали 
незабутніми для всіх учасників цих трудових загонів. За-
початкувала цю справу Молчанова Ф.Л. Разом з нею в різні 
часи працювала Торська А.М., Колодій Г.П., Вацяк Л.Г., 
Хуртіна З.В., Блажкевич Р.Г., Маландій Г.Я., Блищак О.Б. 
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Хімчук  Наталія Максимівна 

 
43 роки педагогічно-

го стажу за моїми плечи-
ма. У стінах СШ №1 пра-
цювала з 1968 року по 
1996 рік, а це – 28 років.  

За час роботи в 
школі була завідувачем 
кабінетом біології, керів-
ником міського мето-
доб’єднання вчителів біо-
логії, керувала школою 
трудового досвіду вчите-
лів міста, співпрацювала з 
Львівським інститутом 
удосконалення вчителів. 

Про педколектив 
СШ №1 у міській газеті 
писали, що це “загін мая-

ків народної освіти”. Працюючи у такому колективі, немо-
жливо було залишатись байдужим до цієї роботи. Всі сили 
йшли на творчу, самовіддану працю. Це була величезна 
робота над удосконаленням обладнання кабінету біології, 
робота на пришкільній ділянці, підготовка учнів до місь-
ких, обласних, республіканських олімпіад. 

По вул. Сагайдачного знаходилась пришкільна ділян-
ка. На ній бувала з самого ранку. Вирощувала овочі, зерно-
ві та технічні культури. Намагалась прищепити учням лю-
бов до землі і праці. Серед кращих були – Чапоський М., 
Витрикуш О., Павлишак І., Іванюш Я., Дорох Л. та ін. 

Прагнула дати учням ґрунтовні знання - і це дало свої 
плоди. Наприклад, учениця Рогуцька Ольга брала участь у 
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республіканській олімпіаді “Юний біолог”, продемонстру-
вала міцні знання і зайняла І місце. Вона була нагороджена 
дипломом І-го ступеня і пам’ятним подарунком.  

Здавалось, що більшої нагороди вчителю не треба. А 
сьогодні Рогуцька О.П. – відомий лікар – терапевт у місь-
кій лікарні. 

Мій вихованець Блашків Тарас закінчив Московський 
інститут біофізики. Зараз працює у Києві інженером-
генетиком. 

Згадуючи про кабінет біології і його підсобне примі-
щення ( площею=30 кв.м.), можна стверджувати, що це бу-
ла творча зелена лабораторія. Вона потопала у кімнатних 
квітах, які вирощували учні. Тут завжди були акваріуми з 
декоративними рибками, їжаки, морські свинки. Учні із за-
доволенням працювали у живому куточку. 

Нинішній лікар-хірург Денис Ростислав з великим за-
хопленням доглядав за рибками і акваріумом. Я була щас-
лива, коли бачила очі своїх учнів. Все, чим ми займались, 
захоплювало нас так, що часто засиджувались у школі до 
6–7 години вечора. Інколи я забувала про сім’ю і дім. Ко-
жен мій день починався з раннього ранку. Я намагалась 
перечитати пресу, довідникову літературу, знайти нові біо-
логічні відомості, щоб донести їх до учнів. 

Ритм життя був шалений. Була стомлена, але задово-
лена, бо моя праця була високо оцінена учнями, батьками, 
колегами, дирекцією. За це отримувала нагороди Міністер-
ства освіти, області, міста. Двічі удостоєна звання “Стар-
ший вчитель”. 
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Ганна Іванівна Цуп 
 
Я народилася 20 

квітня 1932 року в селі 
Гійче Рава-Руського рай-
ону Львівської області в 
селянській родині. 

Після закінчення 
навчання у Рава-Руській 
середній школі в 1950 р. 
поступила у Львівський 
державний університет. 
Навчалась на географіч-
ному факультеті, там і 
захистила дипломну ро-
боту на тему “Мікроклі-
мат Трускавця”. 

У 1955 році за при-
значенням почала працювати в середній школі м.Белза. 

У 1957 р. за сімейними обставинами переїхала в місто 
Комарно, де працювала географом в СШ №1. 

Власне, у цій школі, дякуючи майстерності прекрас-
ного педагога-методиста директора Лідії Миколаївни Кри-
венченко, відбулось моє становлення як вчителя. До речі, 
звала вона мене завжди Галинкою. Пригадую, на уроках 
викладала матеріал, який виходив далеко за межі шкільної 
програми. Мені імпонувало, що учні уважно слухають, ці-
кавляться, але за таким обсягом матеріалу на лишалося ча-
су на опитування. Тому, при аналізі відвіданих уроків ди-
ректор і завуч школи крім методичних порад, нагадували, 
що я навчаю лише школярів і мушу орієнтуватись на текс-
ти підручників. Так поступово я опановувала методику на-
вчання, якої нас мало вчили в університеті. 
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З 1963 року по 1969 рік працювала в місті Самборі. 
Спочатку у СШ №1, а пізніше у новозбудованій школі 
№10. Коли чоловіка перевели на роботу у Дрогобич, то з 
часом і я з дітьми переїхала. 3 лютого 1969 року і до вихо-
ду на пенсію в 1987 році працювала у середній школі №1 
м.Дрогобича.  

Мушу признатись, важко було адаптуватися в новій 
школі (як казано було, найпередовішій) і нових умов праці. 

Чого тільки варті були “воскресники” на найбільші 
свята, чергування біля церкви на Великдень і Різдво, полі-
тінформації перед уроками, на перервах, піонерські, ком-
сомольські, партійні (закриті, відкриті), профспілкові збо-
ри, конференції, педчитання, звіти про роботу за тиждень. 
Та хіба можна все перечислити! Бувало за цим і підготува-
тися до уроків не було часу. 

Вчительська робота була і є завжди великою. 
Проте, впродовж всієї моєї педагогічної роботи мені 

таланило, тому що поряд працювали чудові люди, талано-
виті майстри своєї справи. 

 
 
 


