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Мета презентації: 

 

• порівняти традиційне українське весілля із сучасним 

весільним обрядом, 

• визначити спільні елементи традиційної культури, 

які продовжують зберігатися у сучасних шлюбних 

урочистостях, 

• дати пояснення тому факту, що багато традиційних 

обрядових дій є спрощеними, скороченими у часі або 

зовсім відсутніми. 
 



Весільний обряд є важливою складовою життя людини. 

Він повинен сприяти утворенню, формуванню та зміцненню нової 

сім’ї. Як традиційне весілля, так і сучасне є невід’ємною часткою 

життєдіяльності людини. 

Сьогодні сучасне українське весілля 

дещо втратило традиційні елементи 

шлюбного обряду, проте багато з них 

продовжують використовувати, а деякі 

спростилися та скоротилися у часі. 

Традиційне розплітання коси 

нареченої її дружками. 



У традиційних українських шлюбах найчастіше молода йшла у сім’ю 

молодого, вони продовжували жити з батьками нареченого, які допомагали у 

господарстві та у вихованні дітей. Рідше молодий йшов у сім’ю молодої, які  

також продовжували жити з батьками. 

 

Сучасні українські сім’ї інколи живуть разом з батьками нареченої або 

нареченого, але частіше молоде подружжя намагається жити окремо від батьків. 

Традиційна українська сім’я 

Сучасна українська сім’я 



Зміст сучасного обряду сватання 

полягає в обрядовому схваленні батьками 

вибору дочки чи сина.  

 

За традицією, сватання відбувається в 

домі нареченої. Батьки хлопця чи його 

родичі йдуть на сватання з хлібом. 

Відбувається традиційний обмін хлібом 

на знак згоди нареченої та її батьків.  

Традиційне українське сватання 

Сучасне сватання з елементами 

традиційної культури 



В наш час не дотримуються 

традиційних періодів для весіль. 

Однак у сільській місцевості, де ще 

зберігається народне мудре 

ставлення до часу проведення 

весільних урочистостей, найбільша 

їх кількість припадає на ранню 

весну — до польових робіт, на 

Першотравневі свята та на осінні 

місяці — після збирання врожаю. 

Традиційне українське сільське весілля 



Зберігаються функції обрядового хліба. Ним освячуються майже всі обрядові 

весільні дії: з ним запрошують на весілля, зустрічають і проводжають 

наречених до шлюбу та обдаровують гостей. Обрядовість, пов’язана з 

випіканням короваю, шишок, в наш час значно скорочена, а часто її зовсім 

немає. 



Сучасний весільний обряд включає і 

традиційну форму проведення застілля. У 

багатьох селах ще й зараз весілля гуляють у 

двох сім’ях – нареченої і нареченого. Проте 

останнім часом серед певної категорії 

сільського населення – інтелігенції, 

робітників, службовців – є спроби 

об’єднати весільне застілля в одному місці. 

Весільне 

застілля 



Багато звичаїв та обрядів, які в минулому символізували купівлю-продаж 

молодої, передбачали різні оберегові моменти, різноманітні магічні прийоми, 

тепер зникли або втратили первісне значення і, набравши суто ігрового 

характеру, вносять пожвавлення у весільне застілля. 

Майже всі обрядові дії скорочені в часі й спрощені. 

Купівля-продаж 

нареченої 



Вся весільна гостина була не просто розважальним дійством. Головна її функція 

полягала в морально-етичних настановах молодим. Через словесні й пісенні 

побажання наречені мали відчути глибоку зміну в їхньому житті, перехід в інший 

соціальний статус, а відтак – нелегковажне ставлення до одруження, сім’ї. 



Висновки.  Еволюція українського весільного ритуалу йшла по лінії 

ускладнення за рахунок привнесення власних нових елементів обрядовості, 

що відображали в тій чи іншій формі основні соціально-економічні зміни. 

Загалом традиційне українське весілля має фундаментальний обрядовий 

комплекс дій, які відображаються у сучасному шлюбному обряді. 
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