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Тема: «Моє село – краплинка України!» 

Освітня мета: Створити образ цілісного знання про історію села, ознайомити зі  

способами роботи з інформацією. 

Розвивальна мета: Розвивати творчі здібності, вміння визначати власну 

позицію, планувати свою роботу; розвивати комунікативні вміння та навички,  вміння 

презентувати результати своєї роботи.  

Виховна мета:  Формувати ціннісне ставлення до історичних, культурних та 

духовних надбань рідного краю, виховувати почуття відповідальності, 

самодисципліни, бажання виконати роботу якісно. 

Соціалізуюча мета: Усвідомити значення спільних зусиль, роботи в команді, 

стимулювати учнів до активної громадської діяльності.   

Обладнання: мультимедійна дошка, комп’ютер, картки із зображенням 

традиційної української їжі, маски жабок, лелек. 

Етапи здійснення проекту 

І етап – організація проекту: постановка проблеми, мети, визначення завдань. 

ІІ етап – планування проекту: формування груп, вибір завдань, визначення 

форми презентації. 

ІІІ етап – реалізація проекту: визначення джерел інформації, розподіл обов’язків, 

самостійна пошукова робота, аналіз та обробка інформації. 

ІV етап – підсумок проекту: оформлення матеріалів, презентація, оцінювання 

проектної діяльності, аналіз успіхів і невдач. 

Під час роботи над проектом четвертокласники вчаться: 

 знаходити  інформацію про історію свого рідного краю з різноманітних джерел; 

 обговорювати, аналізувати отриману інформацію, виокремлювати головне; 

 презентувати результати роботи.  

Учні матимуть більш чіткі уявлення про Україну і світове українство як 

цілісність, як геополітичну реальність; 

усвідомлюватимуть себе як невід’ємну частку України і вселюдства; 



розумітимуть необхідність пізнання свого роду, народу, його унікальності 

(психофізичних особливостей, мови, традиційної культури, історії); 

плекатимуть у собі кращі риси вдачі українців; 

свідомо ставитимуться до виконання громадянських обов’язків. 

Хід уроку 

Вчитель. Доброго дня! (Звуки лелечого клекоту – додаток 1) 

I. Мотивація, цілепокладання. 

- Діти, в Україні  28 тис. 450 сіл. В кожному живуть працьовиті,  щедрі люди, але 

є одне незвичайне село. Щовесни з теплих країв до нього прилітають лелеки, 

народжують маленьких лелеченят, вчать їх літати і вже разом відлітають у теплі 

краї…  І так щороку. Люди не уявляють свого життя без лелек, а лелеки – без людей. 

Це гарний приклад того, як можна і як потрібно жити в гармонії з природою.  

- Про яке село йдеться?  

- Чому ви думаєте, що саме про Берестя?  

Робота в групах. У вас на партах лежать  конвертики,  постарайтесь правильно 

записати на них нашу адресу. Пригадайте: спочатку пишемо назву  села, тоді район, а 

в кінці область. Молодці. На конвертах ви бачите карту України, позначте на ній 

наше село. Добре. Давайте подивимось, що у нас вийшло. Берестя таке маленьке, а 

Україна – велика, а з чим  можна порівняти наше село, воно таке маленьке як …  

(крапочка, мачинка, краплинка). Так, діти, і тому тема нашого уроку звучить: «Моє 

село – краплинка України!»  

- А скажіть, чи можемо ми прожити без України?  

- А Україна без нас?  

- Ми – єдині і неділимі, як пелюстки у соняха, ніби їх і багато, а  відірви один  – і 

вже чогось бракує. Хочу зауважити, що наш урок незвичайний, адже до нього ми 

готувалися заздалегідь, всі старались, не лінувались, немало добрих справ зробили, 

але не менш важливо  гарно презентувати свою роботу, чи не так? У кожній групі у 

нас є мовознавці, історики, дослідники віри, охоронці рідної природи. Свої особливі 

місця займають і спостерігачі, які сьогодні оцінюватимуть роботу наших груп. 

II. Презентація проекту. 

А зараз відкрийте конверти і прочитайте перше завдання, яке стосується 

дослідження минувшини. У вас є хвилинка, щоб його виконати. 



Відредагувати текст 

1 група.  Точна дата заснування села Берестя  відома, в письмових джерелах 

воно згадується 1354 року. Дуже давно тут, де розташоване Берестя, був ліс та 

болота. Перший, хто поселився на березі ріки Горинь, був чоловік на прізвище 

Пінчук. Помалу розмножувався його рід, розросталося населення.  

2 група. Перші поселенці корчували ліс, осушували болота. В лісі було багато 

різних дерев, але найбільше берез  та верб.  Донедавна берези росли на вулицях села, 

біля людських обійсть, але, на жаль, це дерево у нас не збереглося. Звідси і пішла 

назва «Берестя».  

3 група. Історію нашого села неможливо згадати без Панського поля, Вічної 

долини, Зеленого хутора, Гузової ниви, урочища Корчуга ...  

Колись на родючому клаптику землі оселився польський пан Барабулька. Під час 

революції будинок зруйнували, а його самого вивезли, але до цього часу поле 

називають «Панським» ( до речі, це найродючіші землі села). 

Довідка 

   1. Точна дата заснування села Берестя невідома, але в письмових джерелах 

воно згадується 1501 року. Дуже давно тут, де розташоване Берестя, був ліс та 

болота. Перший, хто поселився на березі ріки Горинь, був чоловік по прізвищу 

Клюко (тепер Клюйко, одне з найпоширеніших прізвищ у селі). Помалу 

розмножувався його рід, розросталося населення.  

2. Перші поселенці корчували ліс, осушували болота. В лісі було багато різних 

дерев, але найбільше бересту та верб.  Донедавна берест ріс на вулицях села, біля 

людських обійсть, але, на жаль, це дерево у нас не збереглося. Звідси і пішла назва 

«Берестя».  

3. Історію нашого села неможливо згадати без Панського поля, Вічної долини, 

Сірого хутора, Гузової ниви, урочища Корчуга ... Колись на родючому клаптику землі 

оселився польський пан Люлька. Під час революції будинок зруйнували, а його 

самого вивезли, але до цього часу поле називають «Панським» (до речі, це 

найродючіші землі села).  

- Маєте гостре око і добру пам'ять.  

Наступне завдання: у вас на столах лежать посилки, які надійшли із Інституту 

українознавства. Кожна група має пояснити, як  предмети, що знаходяться в них,  



пов’язані з історією нашого села (горщик із золотом, гілочка бересту, мішечок із 

землею). 

Довідка 

1. І коли люди орють землю чи копають картоплю на «панському», то 

обов’язково згадують про горщик із золотом, який колись, втікаючи, закопав пан,  і 

хоч викопують лише залишки цегли від панського маєтку, надія відшукати панське 

золото не полишає наших односельців. 

2. «Земля у нас – тяжке діло – кров’ю пахне».  

Дійсно, це так. Відразу ж за Берестям аж до лісу розкинулися лани. Місцевість 

нерівна: горби, ями і найвища гора. Але дивно ж, що в найвищому місці земля не 

суха, а завжди волога. Розповідають, що тут, на цій горі, убив брат брата за землю. І 

на цьому місці зробилася глибока яма. Згодом вітри, суховії зробили свою справу: 

яма поступово зрівнялась, а це місце, вірніше гору, і досі називають «Петрова яма».  

3. Берест – дерево родини в’язових, саме від назви цього дерева походить назва 

села. 

- Молодці, а яку добру справу зробили наші дослідники минувшини? 

Керівник групи розповідає про посадку дерева берест біля школи, яке буде 

нагадувати всім жителям Берестя про славні дні минувшини (відеододаток 2). 

- Чудово. Я ж хочу показати вам унікальні архівні кадри 1954 року, на яких ви 

бачите жителів нашого села (відеододаток 3). 

- Пройшли роки, люди змінилися і село змінилося. Так має бути… Але не всі 

зміни на краще. Колись бабусі і дідусі, що вже не могли працювати, ставали 

своєрідними передавачами досвіду. Вони знали, коли потрібно починати сіяти, коли 

жати, на якому полі росте жито, а на якому – пшениця. На жаль, сьогодні цей зв’язок 

поколінь втрачається. А що, діти, станеться, коли ми перестанемо спілкуватися із 

старшими людьми? Правильно, тому ми з вами завжди маємо шанувати своїх бабусь і 

дідусів. 

- Добре, відкриваємо завдання № 3. Питання  стосується найсвятішої споруди в 

селі – церкви. Вона розміщена на цвинтарі, в центрі села. Саме на таких місцях 

споруджувалися храми Божі, щоб було видно звідусіль і щоб спів їх дзвонів 

розливався далеко за межами села, очищуючи душі людей. 



1 група. Дайте відповідь на запитання: «Завдяки чому вдалося визначити вік 

церкви:  

дослідженню цвяхів, які мають квадратну форму; 

записам у журналі «Волинські відомості»; 

іконі Божої Матері, що колись знаходилась у церкві».  

2 група. Дайте відповідь на запитання: «Чи були часи, коли церква не діяла, 

коли люди знову повернулись до неї?» 

3 група. У роки війни біля церкви сталася подія,  про яку і донині переповідають 

жителі села. Як із цією подією пов’язаний жовто-блакитний прапор та теплий дощик? 

Довідка 

1. Коли саме і хто збудував церкву, на жаль, невідомо. Але на основі матеріалів 

журналу «Волинські відомості» вона була збудована в середині 17 ст. Свідченням 

цього є  перша пам’ятка – ікона Божої Матері, яка була написана у 1786 році.  

2. Був час, коли церква не діяла, її хотіли знищити. Сьогодні, коли  Україна 

проголошена незалежною державою, люди  повернулися обличчям до Бога, бо добре 

розуміють значимість молитви.  

3. До війни жив у нашому селі німець, якого звали Герман Вецель, він був директором 

школи і дружив з одним хлопцем з Берестя – Пилипом. Коли розпочалась війна, Вецель 

виїхав з родиною в місто Сарни. 

...Того дня прийшли в село німці. Вони дуже розізлилися на людей за те, що на 

сільському цвинтарі на могилі загиблих українських повстанців, ще й під синьо-жовтим 

прапором, зведений насип. І от якось зігнали німці людей і повели на цвинтар. Старші 

пускали сльозу потайки, а дітвора плакала вголос. «На смерть ідемо, на смерть», – шепотіли 

між собою люди. 

Перша думка була, що всіх хочуть спалити. Дехто зумів сховатись, дехто втік, але 

більшість зійшлися до церкви. З похиленою головою йшов серед натовпу Пилип. Раптом 

спалахнула надія. Він згадав свого друга Вецеля, котрий на той момент працював у німецькій 

комендатурі в Сарнах. Пилип проштовхнувся вперед, попросив слова. Німці скоса зиркнули, 

щось зашварготіли між собою. Нарешті: «Ком, ком». Чоловік підійшов і попросив 

зателефонувати в комендатуру до пана Вецеля. Ті здивувалися, але не відмовили. З тривогою 

в голосі Пилип сказав другові: «Германе, село наше окуповане й, напевно, буде спалене 

разом з людьми», – ледве встиг це сказати, як німці штовхнули його в спину, наказали стати 



назад у колону. Наразі задріботів теплий дощик, а це, як відомо, добра прикмета. І справді, 

хоча гітлерівці й спочатку змусили дерти траву на повстанському пагорбі, але потім 

пролунав наказ: «Нах гаузе!». Тобто додому. Отож людей залишили живими, а село не 

спалили. Йдучи додому, люди згадували Вецеля й знизували плечима: прожив поміж нас 

двадцять літ як справжній українець, тепер працює на загарбників, а от...  

Ми б дуже хотіли дізнатися більше про людину, яка колись врятувала наше село. Тому 

написали лист на програму «Жди меня. Украина» з проханням розшукати родину Вецелів і 

чекаємо на позитивний результат. 

- Кожного року 9 травня ми ходимо до пам’ятника воїнам загиблим у роки Другої 

Світової війни, вітаємо ветеранів. Та, на жаль, живим залишився лише один ветеран Красько 

Тимофій Іванович. Послухайте його розповідь (відеододаток 4).  

- Бачу, ви вже притомились, пора відпочити. 

Фізкультхвилинка.  

1. Ходять буськи по болоту: Чап! Чап! 

Ловлять жабок і до рота: Хап! Хап! 

Жабки злякано пищали: Ква! Ква! 

Під листочки заховались: Раз! Два! 

Буськи надто захопились: Плюх!Плюх! 

 

І в болото провалились: Хлюп! Хлюп! 

Жабки птахів рятували: Ква! Ква! 

        За хвостика витягали: Раз!    

        Помирились, подружились,  

        Один одному вклонились. 

- Поки витягали лелек, то й  добряче зголодніли. Давайте сядемо на полянку і 

пообідаємо. Поділіться на три групки. У кожної групи в кошику їжа, але ми на нашу 

скатертину викладемо тільки ті страви, які характерні для нашого села. Молодці, діти! 

Вправа «Гостре око», подивіться уважно ще раз, чи немає нічого зайвого. Добре, а чи 

такі ж страви споживають у інших містах і селах України? Дякую вам. Час до роботи! 

Нас  чекає ще багато відкриттів.  

Просимо до слова «Захисників рідної природи». 

Діти розповідають про село, на доказ його мальовничості переглядають відеофільм про нього 

(відеододаток 5). Окрасою села є річка Горинь. Учні читають вірш, який склала колишня 

учениця нашої школи на основі легенди про річку. 

Серед крислатих диво-сосен 

Й струнких білесеньких беріз, 

П’ючи вранішні чудо-роси, 

Брат із сестриченькою ріс. 

Їхня малесенька хатина 

Ховалась в хащі лісовій, 

Любила діток вся звірина, 

Допомагала, хто як міг. 



Коли ввірвалися татари 

Й спалили ближнєє село, 

Не стало в діток тата й мами, 

І рідних більше не було. 

Хлопчину Берестом всі звали – 

Високий, гарний та стрункий. 

Його всі люди поважали, 

Хоч був ще зовсім молодий. 

Берест ходив на полювання, 

Щоднини тяжко працював. 

Сестричка поралася зрання, 

Варила ліки з диво-трав. 

Сорочка, вишита квітками, 

І довга пишная коса, 

Горинь – дівчину називали, 

Горинь – Поліськая краса. 

Почув про дівчину-перлину 

Старий турецький хан. 

І захотів собі дружину, 

Вдававсь на будь-який обман. 

Горинь із братиком сиділа 

Біля озерця, на траві, 

І слухала його, раділа, 

Що Берест є на цій землі. 

Аж тут турецькая навала…  

У брата вцілила стріла. 

Горинь на мокру землю впала, 

Ріка із слізок потекла. 

Танцюють вночі чудо-мавки, 

Співають тут лісовики, 

То замордованії бранки 

І вбиті хлопці-юнаки. 

Горинню річечку назвали 

На честь чудової сестри. 

Село Берестям величали, 

Щоб Берест жив на цій землі. 

Ідуть роки, росте Берестя, 

Горинь пливе між берегів, 

Живуть тут люди в мирі, щасті 

І разом борють ворогів.  

І  не здолати їх нікому, 

Бо ж пам'ять у серцях живе 

Про мужній Берест, силу волі 

І річку, що в віках пливе.

Перегляд карти «лелечих гнізд» села Берестя. Розповідь про лелек.  

- Лелеки – надзвичайні птахи. Спостерігати за їх кропіткою працею цікаво, 

особливо коли батько-лелека вчить своїх дітей літати. Одного страшного для лелек 

року електрики  поспилювали дерева, що знаходились біля ліній електромереж, і 

знищили лелечі гнізда, хоч жителі села всіляко намагалися їм перешкодити. Люди з 

острахом чекали весни. Та лелеки не зрадили своїй маленькій батьківщині, і сьогодні 

у Бересті 27 лелечих гнізд. Жодне інше село не має такої кількості цих дивовижних 

птахів. А ще є вірна прикмета: якщо рік буде голодним (неврожайним), лелеки 

викидають з гнізда одне із своїх лелеченят, таким чином попереджуючи про лихо. 



Варто почути лелечий клекіт... Наче журлива пісня розноситься він над Поліським 

краєм. От би дізнатися, про що в ній говориться (лелечий клекіт). 

Завдання для груп: розшифруйте лелечий клекіт (подумайте, про що 

розмовляють між собою лелеки)  та запишіть розмову  у своїх записничках. 

Гості нашого села завжди дивуються, коли чують берестівську мову. У багатьох 

складається враження, що вони якимось чином потрапили в Білорусію. А  чому ми 

так розмовляємо, вам пояснять наші мовознавці. 

 Керівник групи. Ми  пропонуємо вам послухати одну пісеньку  білоруською  та 

берестівською  мовами, і ви все зрозумієте.  

Пісня «Тяче вода в ярок» (додаток 6). 

Саме тому, що Берестя знаходиться  майже на кордоні з Білоруссю, і маємо 

такий діалект. Але ми не соромимося нашої мови, а вивчаємо її, оберігаємо і навіть склали 

невеличкий словник діалектів нашого села (зачитати кілька слів).  

- Ми любимо своє село і щороку проводимо поетичний конкурс «Своїм селом 

горджуся». Я знаю, що сьогодні ви готові прочитати найкращі вірші. 

1 дитина.                                                                             2 дитина. 

Казав мені дідусь: 

«Коріння твоє тут. 

Люби своє село». 

А я кажу дідусю: 

«Своїм селом горджусь я. 

Люблю хати в садах, 

Ріку Горинь, ставки, 

Пташиний спів в гаях, 

Струнких беріз полянки.  

І щиро я радію, 

Що звуся берестянка. 

 Скрізь озерця й маленькі долини, 

 З очеретом кущі обнялись. 

 Ось у квітах красуня-калина, 

 І лелека піднявся увись. 

 Пофарбоване пензлями небо, 

 І ліси, і кущі вдалині. 

 І нічого мені більш  не треба, 

 Крім  краси, що у ріднім  селі. 

 

 

Керівник групи.  Та ми не обмежились лише словами любові до свого села. Подивіться, 

які чудові пейзажі  для вас приготували.  



- Діти, ви молодці. Прошу зайняти свої місця. Я впевнена, що колись наше село буде 

гордитись вами. А чи є в нашому селі видатні люди, про яких знає не тільки Дубровицький 

район, а й вся Україна?  

Слайд із роботами Куницького Олександра.  

Слайд із «Серпанком».  Так, це наша пам'ять, наша слава – колектив «Серпанок», якому 

присвоєно звання «народного». 

Я  пропоную, щоб ми зупинились на історії сучасного села, адже історія твориться і 

сьогодні. 

Зовсім недавно у школі пройшла зустріч із нашим односельцем, Краськом 

Олександром, який повернувся із зони АТО (фото). А загалом на захист нашої держави стали 

27 берестян. Один із них зараз перебуває в госпіталі на лікуванні. 

Уважно роздивіться наступний слайд. Про які проблеми нашого села у ньому йдеться? 

(Смітники, дороги, необроблені поля, занедбані будівлі колгоспу)                                              

-    Що ми можемо зробити, аби ситуація змінилася? 

- Для розв’язання яких проблем нам потрібна допомога держави? 

 III. Оцінювання проектної діяльності. 

Наш незвичайний урок добігає кінця. Як ви думаєте, що із того, що ми сьогодні 

зробили, буде на благо України? Дякую вам. Слово мають спостерігачі. Кожен із вас отримав 

однакову кількість золотих монет, розподіліть їх між групами. 

- Зважаючи на ситуацію в Україні, як би ви хотіли закінчити урок? (Молитвою) 

- Ще раз хочу нагадати, що історія села невіддільна від історії України. Тож давайте 

згадаємо героїв Небесної Сотні, всіх полеглих захисників  України, котрі відтепер постійно 

споглядатимуть за нами, і ми маємо бути гідними їх пам’яті. Віддамо шану героям, 

помолимось за мир і спокій у наших родинах, рідному селі, за мир і спокій в Україні. 

Дитина: Господи! 

Благослови Україну і всі родини наші! Навчи нас не продавати свою совість ні 

дешево, ні дорого. Захисти нас від ворогів видимих і невидимих, що хочуть 

поневолити нас. Дай нам, Боже, жити вільним життям, дай кращу долю нашому 

народу, дай нам єдність, мир і спокій. Господи! Збережи Україну! Боже, прийми мою 

молитву За Україну! За Мир і Спокій! 

Виступ «Серпанку»  –  виконання пісні «Молитва за Україну!» 



Наш урок добіг кінця. Я дякую групам за ініціативність, самостійність, 

креативність, які оцінити неможливо. Незабаром майбутнє України буде у ваших 

руках. Будуйте його, використовуючи весь потенціал вашого внутрішнього світу, 

вірте у власні сили, творіть і цінуйте вже створене.  

До побачення! 
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