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ВСТУП 
У час, коли національно-культурне відродження нашого народу в 

незалежній Українській державі стало реальністю, все більше зростає інтерес до 
історичного краєзнавства. Цілком очевидно, що без краєзнавства – без знання 
рідного краю годі говорити про національну гідність, самовідданість, 
національний менталітет. У розбудові Української незалежної держави постає 
таке першочергове завдання, як формування національної самосвідомості, 
відродження духовності та історичної пам’яті українського народу. В умовах 
суперечливого процесу розвитку суспільних відносин, зростання ролі і 
значимості суб’єктів цих відносин: людини, громадянина, особистості, постає 
необхідність пошуку оптимальних шляхів функціонування, збагачення 
духовного життя суспільства, і, насамперед, молоді. Святе відчуття 
Батьківщини і рідної землі починається саме з рідного краю, свого села, школи, 
вулиці, своєї домівки, де людина народилась і виросла, де пройшло її дитинство. 
Вони передаються з покоління в покоління з молоком матері, мелодією 
народної пісні, поетикою рідної мови. Загальновідома істина – без знання 
минулого немає майбуття. Давні мудреці говорили: «Оглядаючись в минуле – 
зніми капелюха, заглядаючи в майбутнє – засукай рукава». Виховувати в молоді 
бажання вивчати історію, знати минувщину свого краю, досліджувати, 
знаходити, відкривати – цікава і корисна робота для юних істориків. А 
допитливих, невтомних дітей, справжніх краєзнавців у Костринській школі 
немало. З метою пробудження інтересу та поглиблення знань з історії України, 
розширення світогляду, наукового світосприймання, збагачення духовного світу 
у закладі працює пошуковий загін «Колорит» 

Крім розвитку пізнавальної активності, відродження історичної пам’яті 
при плануванні краєзнавчої роботи передбачаємо соціальну практику школярів, 
яка в свою чергу виконує два основні завдання: по-перше, вона сприяє 
створенню та розширенню виховного простору, необхідного для успішного 
розвитку життєвої компетентності учнів (забезпечує розширення меж школи, її 
включення в реальне життя громади); по-друге, вона сприяє інтенсивному 
розвитку ключових компетенцій, в першу чергу соціальної.  

Юні пошуковці по крупинці збирали  відомості з історії рідного села: в 
пригоді стали спогади односельців – старожилів села, і речові експонати, які 
учні знаходили на старих горищах і в скринях бабусь. Саме в цей період 
виникла ідея створення шкільного музею, в якому можна було розмістити 
безцінні історичні джерела. При активній підтримці вчителів, односельців та 
завзятій роботі самих юних дослідників такий міні-музей в школі  створено, 
сьогодні в ньому налічується близько експонатів: вишивані рушники та 
картини, предмети побуту тощо. В цій кімнаті проходять загальношкільні 
літературні заходи, години пам’яті, засідання краєзнавчого гуртка. 
      Сучасну молодь зацікавити важко в умовах  інформаційного суспільства.  
Але коли самі досліджуємо історію видатних людей села, його минуле, етапи 
розвитку та становлення, трагічні і світлі сторінки – про що не прочитаєш в 
підручнику, не знайдеш в Інтернеті. Переконуємо що активна пошукова робота 
– найдієвіший шлях до вивчення свого минулого.  
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ІСТОРІЯ КОСТРИНСЬКОЇ ШКОЛИ 
Розвиток освіти на Закарпатті взагалі і в нашому селі зокрема  тісно 

пов’язаний з  тими історичними подіями , які відбулися в нашому краї.  
До возз’єднання Закарпаття з Україною в селі Кострино була початкова 

школа, в якій вчителювали  Станек Василь та його дружина. Школа була 
розміщена на території  сучасного будинку вчителів.  Після визволення 
Закарпаття від німецько-фашистських військ на 
базі початкової школи була організована  школа-
семирічка, в якій навчалися діти з навколишніх 
сіл: Княгині, Солі , навіть з Лютої. Так було до 
1946 року. 

Згодом для користування школі було надано 
приміщення  колишньої жандармерії. Першим 
директором школи був  П.Лаптош,  серед вчителів – Берегуленко Т., 
Чередниченко М.  

У 1950 році директором школи став 
Мацак П.І., а 
заступником – 
Чередниченко. 
Петро Іванович 

вміло 
забезпечував 
навчально-
виховний 

процес у школі, дбав про  зміцнення матеріальної 
бази, проводив цілеспрямовану роботу серед 
випускників села та батьків, щодо отримання учнями семирічної освіти та 
подальше продовження ними навчання. 

 
 
 
 
 
 
 
 
За рішенням уряду та Міністерства освіти  30 серпня 1959 року 

Костринська семирічна школа була переведена на восьмирічний строк 
навчання. 
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1966 року розпочалося будівництво нової школи. Великі організаторські 
здібності, трудовий ентузіазм проявив директор школи Сакулич М.І., який 
організував учнівський та педагогічний колектив на участь у будівництві. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
У 1976 році директором школи призначено  Яхнюк Н.Я. Під її 

безпосереднім керівництвом педагоги школи удосконалювали  свою 
професійну майстерність, широко знайомилися із здобутками вчителів-
новаторів, сміливо впроваджували у свою педагогічну практику нові типи 
уроків, урізноманітнювали форми позакласної роботи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новий відлік часу розпочався  у школі з вересня 1967 року, тому що свято 
Першого дзвоника школярі Костринської восьмирічки зустріли у новій будові. 
До їх послуг стали великий спортивний зал, біологічний, хімічний,  фізичний 
кабінети та кабінет російської й української мов. 

 

 
 
 



 7 

У 1988 році за рішенням Міністерства освіти  України Костринська 
восьмирічна школа  була переіменована на Костринську неповну середню 
школу з дев’ятирічним строком навчання. Директором школи призначена 
Ласлофі О.П. До цього часу пройшла повна  комплектація школи 
педагогічними кадрами. У школі працювали кваліфіковані вчителі, які вміло 
організовували навчально-виховний процес, розвиваючи пізнавальні 
можливості учнів, дбаючи про їх фізичний та духовний розвиток. 

У 2000 році з ініціативи директора школи ЛаслофіО.П. та вчительського 
колективу на базі Костринської ЗОШ І-ІІ ст. вікрито загальноосвітню школу І-
ІІІ ступеня. Із 200 по 200 директором школи був Баран Василь Юрійович. 

У 2012 році Костринську ЗОШ І-ІІІ ступенів реорганізовано у Костринську 
загальноосвітню спеціалізовану школу-інтернат ІІ-ІІІ ступенів із поглибленим 
вивченням окремих предметів, директором якої стає Яцуга Олександра 
Василівна. 

Два комп’ютерні класи дають змогу використовувати нові методи та 
форми організації навчального-виховного процесу та забезпечувати якісні 
освітні послуги. З 8 класу впроваджено поглиблене вивчення української мови 
та літератури, а школа ІІІ ступеня працює за спортивним профілем. На базі 
закладу діють спортивні секції та гуртки з гандболу, футболу та лижної 
підготовки. Понад 50 % учнів беруть участь у різних спортивних змаганнях, 
спартакіадах, у яких неодноразово займають призові місця. 
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ЖИТТЯ У ШКОЛІ 
Школа – це маленька країна, в якій учні та вчителі живуть за своїми 

законами і правилами.  
Дитяча організація юних краян – це об'єднання учнів школи на 

добровільній основі і діє з 2003 року на підставі Статуту та Концепції 
Костринської ЗОШ І-Ш ступенів. 

2012 року було змінено Статут і Концепцію дитячої організації «КРАЯНИ» 
у зв‘язку з реорганізацією школи. Президент, Загальношкільне Віче, Учнівська 
Дума організовують роботу нашої шкільної держави. 
Учнівська організація має власний Статут, Гімн, Герб. Статут організації є 
документом, що безпосередньо регламентує його діяльність. 

 
ГІМН 

Моє серце в Верховині і душа моя, 
Моя душа в Верховині соколом буя, 

Моя мрія в гори лине навздогін вітрам, 
Моє серце в Верховині, де б не був я сам. 

Будь здорова, Верховино, любий рідний край, 
Честі й слави, Батьківщино, 

вольності розмай! 
ГЕРБ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ДЕВІЗ 
 Мислити глобально - робити локально. 

Членами організації можуть  бути учні V-ХІ класів незалежно від 
національності, соціального походження, відношення до релігії. Прийом у 
члени організації здійснюється індивідуально на засіданні учнівського 
парламенту. Основною структурною одиницею організації є первинний 
колектив, який діє на основі вікових особливостей учнів. Кожен низовий 
колектив обирає свого старосту та заступника. 

У Костринській ЗОШ-інтернату ІІ-ІІІ ступенів учнівське самоврядування є 
важливою частиною демократичних процесів, які відбуваються як у школі, так і 
у суспільстві в цілому. Воно сприяє згуртуванню шкільного колективу, 
розвитку громадської думки, процесу соціалізації особистості, ефективному 
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входженню в доросле життя. Діти стають не спостерігачами життя, а його 
учасниками. Через шкільне самоврядування відбувається підготовка майбутніх 
активних громадян держави. У нас створено власну систему виховної роботи, 
яка ґрунтується на традиціях і тісно пов’язана зі специфікою закладу, 
потребами села. 

Учнівське самоврядування здійснюється через роботу дитячої організації 
„Краяни” і її керівного Законодавчого органу – Загальношкільного Віче та 
Учнівську Думу – виконавчий орган, яка має на меті виховання творчої, 
соціально активної особистості, здатної до саморозвитку й самореалізації. 
Таким чином, ми розглядаємо шкільне самоврядування як режим протікання 
спільного і самостійного життя, в якому кожен учень може визначити своє 
місце і реалізувати свої здібності та можливості. Принципом роботи  є гасло: 
«Самі вирішили, самі зробили, самі відповідаємо».  

Учком є постійно діючим органом шкільного самоврядування учнів,  склад 
— 18 чоловік, які обираються відкритим 
голосуванням від кожного класу. Вибори  
проводяться у вересні кожного навчального 
року. Засідання проходять відкрито раз на 
місяць та в разі необхідності. Члени учкому 
представляють інтереси учнівської 
громадськості і здійснюють зв'язок з пе-
дагогічною та батьківською громадськістю; 
беруть участь у плануванні організації 
шкільного життя.  

Шкільним учкомом розроблені Положення про Учнівську Думу, права та 
обов'язки учнів школи, структура, план роботи. Саме учком визначає та 
затверджує перелік напрямків роботи. Так, протягом декількох років роботи в 
нас визначились пріоритетні напрямки (палати), за якими й працює дитяче 
самоврядування: 

• робота палати юстиції складається з контролю за дотриманням 
навчальної дисципліни. Представники цієї служби очолюють роботу 
старостату, підтримують зв'язок з інспекцією у справах неповнолітніх, спільно 
з адміністрацією  проводять рейди «Урок», «Перерва»; 

• палата культури: центр «Культура і дозвілля» проводить роботу щодо 
залучення учнів школи до участі у культурно-масових шкільних заходах, а 
саме: шкільних свят, дискотек, екскурсій; сприяє організації та проведенню 
різноманітних конкурсів, відвідуванню театрів та музеїв;  шкільна прес-служба  
видає шкільну газету «Імпульс» та тематичні листівки, своєчасно інформує 
громадськість про рішення учкому. Особливий напрям роботи прес-служби — 
створення літопису; 

- соціологічна служба займається вивченням громадської думки учнів та 
вчителів, проводить різноманітні опитування, тестування. На базі цієї служби 
під керівництвом педагога - організатора працює група юних психологів, 
волонтерів; 

- центр «Здоровий спосіб життя. Спорт» відповідає за роботу щодо 
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пропаганди серед учнів  здорового способу життя. Представники центру беруть 
активну участь у підготовці і проведенні традиційних заходів — Дня фізкуль-
турника, дня здоров'я,  тижня «Молодь проти наркоманії та СНІДу», ініціюють 
проведення шкільних спортивних змагань, туристських походів тощо; 

- екологічна служба займається організацією та проведенням акцій щодо 
прибирання та озеленення шкільної території, класних кабінетів. Проводить 
роз'яснювальну роботу щодо основ екологічної правозахисної діяльності, разом 
з учителем біології поповнює та оформляє наочність у кабінеті біології . 

• палата науки контролює успішність учнів , займається пропагандою 
„Розум – це сила”, проводить інтелектуальні ігри, видає предметні газети, бере 
активну участь у проведені предметних тижнів, організовує рейди перевірки 
підготовки до уроків, а також шефство над учнями з слабою пізнавальною 
активністю. 

Дитяча організація складається з первинних колективів, якими є всі класи,  
які об’єднані за віковими категоріями у дві групи: „Ровесник”, 
„Старшокласник”. Кожний клас має свою назву, девіз, пісню, а староста класу є 
членом Загальношкільного Віче. Вона має свою програму, статут, план роботи 
відповідно до загальних напрямків навчально – виховного процесу.  

Графік   чергування   по   класах   та   під   час   проведення   вечорів 
відпочинку,   свят,   озеленення   класів,   перевірка   стану   книг   та шкільного 
інвентарю, випуск стінгазет, інформаційних повідомлень, предметних газет — 
все це відбувається за участю і контролем палат Учнівської Думи. 

Члени дитячої організації активно працюють над вивченням історії краю, 
звичаїв і традицій народу, пісенного скарбу, кухні, вивчають тваринний та 
рослинний світ, допомагають ветеранам ВВВ та вдовам, дбають про стан 
шкільного господарства. Доказом роботи учнів є виготовлення плакатів, 
стендів, розгорток, збір фотографій, вирізок, проведення усних журналів, 
трудових операцій в умовах навколишнього середовища.  

Вся робота учнівського самоврядування спланована на рік, але учні мають 
право вносити до плану необхідні корективи, змінювати напрямки роботи. 

Учні, батьки, вчителі об'єднані однією метою: створити не просто школу, а 
заклад радості, творчості, щастя.  

 
ГЕРБ ЗАКЛАДУ 
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ДЕВІЗ 

 Максимум старань, мінімум ліні. 
Все це допоможе бути на вершині. 

Герб закладу складається з логотипу школи, лелеки, лаврової гілки, кубка. 
Якщо подивитися на фасад школи, побачимо, що вона має форму олівця, а 

вхід - книга. Кубок та лаврова гілка відображає спортивний профіль, за яким 
працює заклад. Лелека є символом села Кострино, але й символізує основні 
орієнтири виховання.  

 
ФОТОКОЛАЖ 

� Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави 
1 Вересня. День Знань 

 
                                                                  
 

 
                           
 
 
 
 
 
 
 

Перший урок "Україна - єдина країна". 
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� Ціннісне ставлення до сім‘ ї, родини, людей. 

День Матері 
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 Лелеки щастя в дім приносять 

Останній Дзвінок                                              Випускний бал 

� Ціннісне ставлення до природи. 
Екологічна агітбригада 
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� Ціннісне ставлення до праці  
Профорієнтація 

 
� Ціннісне ставлення до культури і мистецтва  

"Відзначення 200-річчя з дня народження Т.Г.Шевченка" 
 

� Ціннісне ставлення до себе 
Олімпійське лелеченя 2014 
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Оздоровлення 
          

 
 

 
НАШІ ГЕРОЇ 

Зі стін школи вийшло багато випускників, які примножили і примножують 
славу села не тільки в Україні. Чимало вихідців стали відомими науковцями. 
Серед них Сегеда М.М. – науковий спвіробітник Київської 
сільськогосподарської академії, Сегеда Ю.М. – доцент кафедри фізики УжНУ, 
Сегеда М.С. – професор Львівського політехнічного інституту, Халахан А.Ю. – 
викладач кафедри фізики УжНУ, Качурик І.І. – професор Хмельницького 
технологічного інституту. Грунянський І.І. був міністром лісової і 
деревообробної промисловості України.  

У житті кожного народу є свої герої. Українська політична нація ще досить 
молода, і зараз саме той час, коли починають з’являтися наші герої. Ними з 
упевненістю можна називати тих українських солдатів, які воюють в зоні АТО. 

В зоні АТО є наші випускники - Цуняк Михайло, який дістав важке 
поранення, Цмур Олександр, Вудмаска Михайло, Заєць Василь. 

Щодня ми чуємо новини про те, скільки бійців загинуло, скільки було 
поранено. Багато з них залишаться інвалідами назавжди. Цікаво подумати, що б 
нам випало сказати одному з таких бійців, якби ми писали йому листа. 

Думаємо, ми б почали цей лист зі слів подяки. Багато з тих, хто зараз воює, 
задаються питанням про те, а чи дійсно це треба країні. Вони отримують 
мінімальну оплату, ризикують назавжди залишити свої сім’ ї без годувальників. 
І напевно вони задають собі питання, чи дійсно це потрібно іншим жителям 
України. Лист потрібно почати з подяки і переконання бійця в тому, що ця 
війна і його поранення мають сенс, без всього цього майбутнє України і її 
жителів могло б просто не відбутися. 

Крім того, хотілось б запевнити пораненого бійця в тому, що навіть якщо 
наша недосконала держава не забезпечить належний захист йому і його родині, 
це зробить саме суспільство. Багато українців перейнялися цією боротьбою, 
тому бойові подвиги наших бійців можуть бути забуті чиновниками і 
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державними службовцями, але вже ніяк не будуть забуті народом України, який 
складається зі звичайних людей. Думається, що впевненість у майбутньому 
власної сім’ ї дуже важлива для бійців, і їх необхідно завірити в тому, що 
насправді все буде добре. 

Безумовно, не можна забувати і про добрі побажаннях щодо військових 
подій. Навряд чи солдати зважилися вступати в бій і йти на фронт, якби вони не 
були впевнені в своїй правоті. З цієї причини хотілося б побажати їм ще одного 
надзвичайного важливого аспекту – перемоги. Всі ми прекрасно розуміємо, що 
реально перемогти в цій війні буде дуже складно, армія противника набагато 
більша, а досягти результату надзвичайно важко. У той же час, як можуть 
битися ті, хто не вірить в перемогу? Саме з цієї причини потрібно запевнити 
бійців в тому, що ця перемога дійсно рано чи пізно настане. 

Звичайно, якщо боєць поранений, необхідно побажати йому швидкого 
одужання. Хотілося б, щоб серед наших було якомога менше тих, хто 
залишається інвалідами. Але навіть якщо таке сталося, то завжди можна знайти 
можливості відновити своє життя повністю і жити так само, як і раніше, а може 
навіть і краще. 

У будь-якому випадку написання листа бійцеві АТО має йти від чистого 
серця. Люди відчувають щирість. Крім того, лист може справити на них сильне 
враження. Чим більше добрих і емоційних листів отримують поранені бійці 
АТО, то, найімовірніше, вони швидше поправляться і зможуть повернутися до 
нормального, повноцінного життя 

Без миру немає дитинства, немає майбутнього. За щастя дітей, за мирне 
небо, за цвіт на землі борються солдати. 

Землі потрібні пісні і квіти. Щоб на нашій чудовій планеті жили прекрасні 
люди, щоб до густих садів і білих будівель завжди повертались лелеки, з 
появою яких у людей з’являється спокій і радість від миру на рідній землі, - 
заради цього український народ здійснює свій безсмертний подвиг: вижити, 
вистояти, боротися і - перемогти. 

 
ВИСНОВОК 

У кожного з нас – своя школа. Школа дитинства та юності. Без учителів, 
людей історичного «вчора», не було б і нас, людей історичного «сьогодні». 
Життя кожної людини пов’язане зі школою. Покоління за поколінням діти 
вступають до школи, вчаться, закінчують і виходять у світ, а школа, живе далі, 
гостинно відкриваючи двері іншим. 

З плином часу багато що забувається, зникають документи, помирають 
люди, які знають про школу. Необхідно зберегти наступність поколінь – 
вчителів і учнів. Реалізація цього опису дасть можливість створити літопис 
школи, а в подальшому послужить для оформлення збірки «Історія школи». 

Головним своїм завданням та напрямком роботи школа вважає: виховання 
громадянина України, освіченої, морально та фізично здорової, здатної до 
самореалізації особистості, яка досконало володіє інформацією та має 
сформовану потребу до лідерства, досягнень. 
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Життя триває, воно є творцем нашої історії. Удосконалюються форми і 
методи роботи вчителів, оновлюється зміст освіти. Але ніщо не може стерти з 
пам’яті односельчан роки, проведені в стінах рідної школи, забути тих, хто сіяв 
добре, розумне, вічне у серця своїх вихованців. 
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