
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 6 КЛАСУ З 

НАРОДОЗНАВСТВА, 

Від 10/15/2022  

Оксана Заваденко 

Шановні учні 6-го класу. На уроці ми дізналися 

про свято Покрови Пресвятої Богородиці, а 

водночас  Свято українського козацтва та 

свято  Захисника вітчизни, яке в Україні 

святкують 14го жовтня. 

Також ми продовжили вивчення весільних 

обрядів.  На домашнє завдання прошу 

написати про один із весільних обрядів на 

ваш вибір:  

 вінкоплетення (дівич-вечір),  

 весільне гільце (деревце),  

 випікання короваю,  

 весільну браму та викуп молодої,  

 благословення батьками молодих, 

 шлюб (вінчання) в церкві: церковні заручени, коронацію молодих, спільна 

чаша, злучення свічок тощо. 

 святкування весілля, зокрема перетанцьовування вельону та покривання 

молодої. 

Для цього ви можете використати лекцію про сучасні весільні звичаї, яка є у 

додатку, розпитати батьків, або пошукати в інтернеті. 

Додаткове завдання: Запитайте батьків, чи є у них відео власного весілля. 

Попросіть їх разом з вами переглянути його (якщо є). Які із традиційних 

обрядів були на весіллі ваших батьків? 

 

 З повагою, вчителька народознавства  

Оксана Заваденко 

 
 
 



Тема: Сучасні весільні звичаї та обряди українців 
Українське весілля завжди відзначалось  урочистістю та вважалось одним з 
найпрекрасніших свят в нашій культурі. Весілля наших предків були надзвичайно 
насиченими та колоритними. Традицій та обрядів було настільки багато, що в деяких 
регіонах весільна трапеза могла тривати тиждень. 
Традиції та ритуали пов’язують разом століття. В Україні весілля колись святкувалося 
три дні або й тиждень.  
Благословення 
Перед тим, як йти до церкви, наречена і наречений просять у своїх батьків 
благословення в будинку батьків нареченої. Молода пара стає навколішки на 
вишитий рушник перед батьками. Зазвичай, батьки тримають ікони Ісуса Христа і Діви 
Марії, а також хліб. Батьки благословляють своїх дітей, бажають їм щасливого, 
радісного, багатого і здорового життя разом. Батьки тримають коровай (хліб) як 
символ достатку молодої сім’ї. 
Коровай 
Коровай є традиційним весільним хлібом, який символізує достаток нової сім’ї. В 
Україні він займає місце весільного торта, однак сучасні наречені часто вибирають і 
одне, і інше. У давнину, він випікався усіма сільськими жінками, що виражало 
підтримку для молодят. Жінки співали весільні пісні і ділилися своїм життєвим 
досвідом з нареченою та давали їй свої поради щодо подружнього життя. 
Коровай прикрашають орнаментом з випеченого тіста: дві пташки, що відображають 
вірність в парі, соснові шишки, які символізують родючість та інші прикраси, щоб 
представляти сім’ю і друзів. У центрі короваю – дерево життя, що означає життя, 
любов, надію і будівництво нового гнізда. Вся композиція оточена вінком із барвінку – 
символом любові і чистоти. Коровай кладуть на видному місці на вишиту скатертину. 
Барвінок і мирта скручуються разом в віночки. Інші прикраси – пшениця, маки, 
ромашки, волошки і барвисті стрічки збагачують коровай.  
Вінчання (шлюб) 
На відміну від більшості західних весільних церемоній, в українській традиції батько 
нареченої не “видає” свою доньку. Так історично склалося, що рівність і єдність була 
віковою традицією. Український наречений і наречена входять до церкви разом рука 
об руку, як добровільні і рівноправні чоловік та дружина. 

Під час вінчання священик зустрічає молоду пару при вході в церкву і 
починається церемонія шлюбу. Перед тим, як зайти, наречений і наречена заявляють 
священику, що вони вступають до шлюбу зі своєї власної волі. Потім священик 
благословляє обручки і одягає їх на пальці нареченого і нареченої (традиційно на 
праву руку) – церковні заручини.  

Після цього священик бере обидві руки і веде їх до вівтаря.  
Вишитий рушник, на якому стоятиме пара, стелять перед вівтарем. Він символізує 
надію на те, що молодят ніколи не спіткає бідність або те, що вони “ніколи не 
стоятимуть на голій землі”. Після вінчання пара і далі буде використовувати весільний 
рушник для того, щоб прикрасити ікони або для першого спільного Великоднього 
кошика. 
Традиційно, хто перший стане на рушник, той буде головою сім’ї. Проте, українська 
народна мудрість говорить, що «Чоловік – голова, жінка – шия: куди шия поверне, 
туди голова й дивиться». 
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Зв’язування рук 
Під час церемонії руки наречених зв’язують вишитим рушником, щоб показати їх 
злиття в одне ціле. Потім священик веде пару навколо тетраподу (малого вівтаря) 
тричі (як знак Святої Трійці). Ця хода символізує те, що шлюб є нескінченною 
подорожжю, яка повинна бути на чолі з Христом. Це – перші кроки, які молода пара 
робить як чоловік і дружина. 
Спільна чаша 
Подружжя робить три ковтки (як символ Трійці) із срібної спільної чаші, яка нагадує 
нам про диво в Кані і символізує спільність життя, яке повинне бути розділене порівну 
на двох – в горі і в радості. 
Свічки 
Наречені тримають свічки протягом усієї церемонії вінчання. Вони символізують те, 
що Христос є для нас промінцем світла. В багатьох регіонах в давнину був обряд 
злучення свічок, коли їх разом зв’язували хусткою або стрічками. 
Коронація 
Коронація – красива і божественна частина української весільної церемонії. Наречені 
кладуть свої праві руки на Євангеліє, обмінюються обітницями і вступають до шлюбу в 
очах Господа. Корони тримають дружба і дружка над головами наречених. Вони є 
офіційними свідками шлюбу. Корони символізують, що вони будуть королем і 
королевою у своєму власному сімейному королівстві. 
У західноукраїнській традиції, вінки, сплетені з мирту або барвінку замінюють корони. 
Вони є символом вічної любові, чистоти і родючості. 
Святкування весілля  
Українське весілля починається з церемонії зустрічі наречених біля входу в святкову 
залу. Батьки і старости зустрічають молодят з підносом із символічними подарунками: 
хлібом, сіллю, медом і вином. Хліб означає щедрість природи, сіль є життєвою 
потребою, мед – солодкість життя і вино – процвітання. Після цього відбувається 
весела забава з музикою, танцями.  
Зняття фати (вельону) або розбирання молодої. 
Ця традиція зараз переживає своє відродження. Наприкінці свята, мати нареченого 
знімає нареченій фату і одягає хустину, як символ того, що її покидає статус «дівчини» 
і вона стає заміжньою жінкою. Заміжня жінка, за традицією, не може носити вінок. 
Під час цього співаються спеціальні народні пісні. Потім наречена перетанцьовує з 
усіма незаміжніми дівчатами, кладучи їм на голову фату, як побажання, щоб кожна з 
дівчат також знайшла свого супутника життя. 
Поправини 
За українською традицією, весілля є триденною справою. Наступного дня після 
весілля, батьки нареченої пригощають гостей обідом. Метою поправин є привітати 
наречених з їхнім першим днем в якості подружньої пари. Ця традиція в сучасній 
інтерпретації триває і донині. 
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