
 

 

 

 

 

ДУБЕЧНЕНСЬКІ ХУТОРИ. 
ЗРАДЖЕНІ НАДІЇ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

  

 



 
Дослідницько-пошукова  
група «Рідне село» 
 Лащук Юлія, 9 клас 

Дубук Вікторія 9 клас 

Липка Анна ,  11 клас 

Лавренюк Марія,  11клас 

Яцунік Андрій, 9 клас 

Костючик   Ірина ,  11  клас 

Ткачук Микола, 9 клас 

Козловська Христина, 11  клас 

Літвінчук Наталія, 8 клас 

Координатор проекту  :   

Лариса Володимирівна                                           
Сулева 



Огортають землю століття, спливає час, що 
складає історію, є в ній і світлі й темні 
плями…  І в історії села Дубечне ще існують 
маловивчені сторінки. Серед них – явище 
хуторів, причини та процеси їх зникнення, 
що свідчить про актуальність теми. З 
плином часу багато що забувається, 
зникають документи, помирають люди, які 
знають історію нашого села. Сприяння 
дослідженню та збереженню історії краю , 
села дало поштовх для роботи над 
проектом. 



Мета проекту:зібрати історичний матеріал, що стосується 

хуторів навколо нашого села, рівня та способу  життя хуторян, 
систематизувати його та популяризувати  історію нашого краю 

Завдання:  залучення учнів до активного 
вивчення місцевої історії та культурних 
надбань, розвиток в учнів ініціативи, 
самостійності, комунікативних і організаційних 
навичок, співпраці 

сприяння збереженню історії краю через 
створення банку даних  життєвих історій  

 

збір інформаційних матеріалів , їх 
систематизація і робота над створенням  
брошури «Дубечненські хутори».  

. 



                              Хутір — вид 
сільського поселення, 
господарство 
(подвір'я) з належною                
до нього землею; 
мале сільське 
часто однодвірне 
поселення  поза 
селом. 

      Відруб - виділена 
земельна ділянка із 
збереженням 
селянських будівель в 
селі.  

Що ж являли собою 
дубечненські хутори? Це 
невеликі поселення поза 
межами села. Кожне з них 
налічувало від кількох до10 – 
20 хат. Хутірська сім’я  мала 
від 1до 12 га землі ( як 
свідчать архівні дані),  які 
обробляла власними 
силами. Вирощувала 
врожай, тримала живність. 
Це і було джерелом її 
достатку.  



Сумна доля дубечненських 
хуторів 

       Трагедія хутора Бовти 

     Війна –це завжди горе і 
страждання. Вона нівечила 
людські долі, відбирала життя 
у мирних жителів - чоловіків, 
жінок, дітей. Навіть через 
багато років не завжди 
вдається встановити 
достовірність подій, що 
трапилися  у вихорі війни. Це 
стосується і кривавої 
розправи на хуторі Бовти, де 
27 листопада 194З року було 
спалено і розстріляно 
вісімнадцять чоловік, серед 
яких було дев’ятеро дітей, а 
весь хутір згорів. 



 Дубечненській сільській 
Раді депутатів трудящих з 
1940 року 
підпорядковувались с. 
Дубечне, хх. Хлоте, 
Запуколово, Костяново, 
Крулоков, Підвовчище, 
Садиби, Ставок, ст. 
залізнична Кримне, 
Чоповник. . [1] 

 

  Згідно з адміністративно – 
територіальним поділом 
області станом на вересень 
1946р. до складу 
Дубечненської сільради 
входили  с. Дубечне, хх. 
Підвовчище, Ставок, але за 
інформацією 
погосподарської книги на 
1947-49рр. до складу 
Дубечненської сільської 
Ради входили такі хутори, 
як Холоп’є, Застара, 
Костяново, Крулоков, 
Підвовчище, Садиби, 
Ставок, Підмороги, 
Чоповник. .  



Кількість населення Дубечненських 
хуторів  
1946-1950 рр 

Назва хуторів  К-ть сімей 
1946-47 

К-ть чоловік К-ть сімей 
1948-1950 

К-ть 
чоловік 
 

Кроликово 16 62 14 71 

Костяново 12 59 14 62 

Ставок 24 116 22 134 

Холопє 5 28 5 31 

Застара 9 37 15 59 

Підмороги 2 6 1 1 

Чопівник 4 19 7- вибули до с.  Глухи 

Садиби 3 21 ---- 

Всього  75 348 71 358 



Ліквідація   дубечненських  
хуторів у 1947 – 1950-х рр.  
 
Створеня колгоспу в селі Дубечне 
почалося в 1947 році. До складу 
колгоспу ввійшло 8 господарств в 
кількості 18 чоловік.  

Люди, які вступили в колгосп, 
віддавали плуги, борони, інший 
реманент,  худобу. Більша 
частина населення ухилялась від 
колективного господарства.  

Вісім сімей було вивезено із села 
за опір колективізації. 

 Вже в 1948 році почався масовий 
вступ селян в колгосп. 

 Селян, що жили на хуторах, 
радянська влада змушувала 
переселятись в село та вступати 
до колгоспу. 

 



Підготовчий етап 
 

- створено ініціативну дослідницько – 
пошукову групу «Рідне село»; 

- залучення до участі в проекті 
педагогів, учнів,  громадськості села; 

- організаційне засідання: визначення 
мети, проблеми, шляхів їх вирішення; 



 -планування роботи з 
документами, архівами, 
визначення необхідних ресурсів; 

- колективне обговорення 
запланованого; 

- навчальне заняття: особливості 
роботи над проектом, робота з 
документами, архівами. 



                  Наше дослідження 
                  Група «Допитливі» 

Залучення до проекту  
громади села Дубечне , 
органів місцевого 
самоврядування з метою 
отримання допомоги; 

Опитування старожилів  
та очевидців подій 



Група «Пошуковці».  
 

пошук інформації про хутори в пресі, Інтернеті, 
науковій та  публіцистичній літературі; 

робота в обласному архіві; 

 

аналіз  та систематизація зібраної інформації про хутори,  
документів , фотографій, схем. 

 



Група «Дизайнери» 

Створення стенду про хід проектної 
діяльності. 

Робота над публікацією, презентацією. 

Реконструкція зниклих хуторів на мапі 
Дубечного 





 

Зниклі хутори  
(Реконструкція хуторів на мапі Дубечного) 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

Чабалівка  

Бовти  

Кроликово  

Костянове  

Підмороги  

Садиби  

Плешива  

Підвовчище  

Хлоте  

Ставок  

чоповник 



Практична реалізація 

 Створення групи «Моє 
Дубечне. Для мене ти єдине» в 
соцмережі «Фейсбук»; 

 Публікація по темі 
дослідження в шкільній газеті 
«Діалог»; 

 Робота над створенням 
брошури «Дубечненські 
хутори. Зраджені надії»;  

 Створення мультимедійної 
презентації та представлення її 
перед учнями школи, 
громадськістю села. 

 Експозиція тематичного 
стенду в музеї історії села. 



Практична реалізація 
Сворення аудіо- та відеотеки зі спогадами очевидців 

історичних подій с. Дубечне; 
 

Кузьмич  
Ольга 

Борисюк Борис 
Курилюк Єва 

Костючик Микола Сліпчук 
Павло 

Сулева Марія 

Цибень Анастасія 



Ми дякуємо 

 учням школи та батькам,  

 вчителям, працівникам школи, 

 Дубечненській сільській Раді, 

 громаді села. 

 

 


