
Харківський обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтва 

за підтримки Департаменту культури і туризму Харківської обласної 

державної адміністрації запрошує взяти участь у 

 

Відкритій акції зі збереження та популяризації традиційної 

весільної обрядовості «Весільне розмаїття» 
 

Акція проводиться з метою збереження, популяризації, відтворення та 

інтеграції в сучасний культурний простір традиційних весільних звичаїв, 
обрядів, пісень різних регіонів України.  

 
Весілля – одне з найяскравіших подій у житті кожної людини, яке представляє 

українські традиції, культуру, звичаї, обряди, що накопичувалися та 
передавалися з покоління в покоління, а нині набирають популярності. 
Традиційний весільний обряд в Україні відзначається урочистістю, слугує 

єднанню молодих і утворенню сім’ї, а також виконує важливі правові, етичні 

та консолідуючі функції. Він є духовною складовою, справжньою народною 

драмою, що включає певні обрядові та ігрові дії, танці, співи, музику, 

примовки, атрибути, традиційну кухню тощо. Традиційне весілля включає в 
себе три обов'язкові цикли: передвесільний, весільний і після весільний. 
Кожен із циклів складається з окремих обрядів.  

 

Українське весілля вирізняється різноманітністю, різнобарв’ям, розмаїттям 

весільних традицій, звичаїв, обрядів.  

 

Дати проведення Акція: 
1. Збір, опрацювання відеоматеріалів, уточнюючої та додаткової інформації 
по весільній обрядовості (до 30 січня 2023 року). 

 
2. Розміщення відеоматеріалів весільної обрядовості: канали комунікації  
Харківського обласного організаційно-методичного центру культури і 
мистецтва: (сайт, Fecebook, Іnstagram, Telegram, YouTube) (з 20 квітня 2023 

року). 
 
3. Проведення семінарів-практикумів для керівників фольклорних, 
фольклористичних колективів, а також всіх охочих поповнити свої знання з 

весільної обрядовості  (з 20 квітня 2023 року). 
 

 

 

  



 

УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ 

ВІДКРИТОЇ АКЦІЇ ЗІ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ 

ТРАДИЦІЙНОЇ ВЕСІЛЬНОЇ ОБРЯДОВОСТІ 

«ВЕСІЛЬНЕ РОЗМАЇТТЯ» 

 

листопад 2022 р. – травень 2023 р. 

м. Харків 

 

 

1. Загальні положення 

Засновником та організатором Відкритої акції зі збереження та 

популяризації традиційної весільної обрядовості «Весільне розмаїття» (надалі 

Акція) є Харківський обласний організаційно-методичний центр культури і 

мистецтва за підтримки Департаменту культури і туризму Харківської 

обласної державної адміністрації. 

 
2. Мета та завдання Акції 

Акція проводиться з метою відтворення, збереження, популяризації та 

інтеграції в сучасний культурний простір традиційних весільних звичаїв, 
обрядів, пісень різних регіонів України.  

Завдання Акції: 
 – залучення дітей, молоді та старшого покоління до активної 

виконавської діяльності по відтворенню та популяризації найкращих зразків 
фольклорно-етнографічної спадщини свого краю, зокрема весільної 
обрядовості;.  

– обмін досвідом, налагодження творчих контактів між фольклорними і 
фольклористичними колективами та окремими виконавцями України.  
 
3. Учасники Акції 

До участі у Акції запрошуються учасники фольклорних, 
фольклористичних, дослідницько-виконавських, вокальних гуртів клубних 
закладів, закладів сфери культури та початкової мистецької освіти, будинків 
дитячої та юнацької творчості України.  
 
4. Умови проведення Акції 
Учасники (колективи та окремі виконавці) надають відеозапис уривку 
відтвореного весільного традиційного обрядового дійства, весільної пісні 
(виконання солоспів чи гуртовий спів) та інформаційну довідку щодо 
особливостей виконання, часу проведення того чи іншого обрядового дійства, 
звучання весільної пісні тощо згідно форми / 
https://docs.google.com/forms/d/1zcg_PL6_MyXO48WC85KjDTjRMg1PNuXr7Gkln0B4QdM/

edit  

 

https://docs.google.com/forms/d/1zcg_PL6_MyXO48WC85KjDTjRMg1PNuXr7Gkln0B4QdM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1zcg_PL6_MyXO48WC85KjDTjRMg1PNuXr7Gkln0B4QdM/edit


 
5. Порядок проведення Акції: 
5.1. Акція проводиться за такими напрямами: 

– «Обрядове дійство»; 
– «Гуртовий спів»; 
– «Солоспів». 
 

5.2. Участь у Акції без вікових обмежень. 
 

5.3. Хронометраж від одного учасника (колектив чи виконавець):  
Уривок весільного дійства до 15 хв.; 
Виконання весільної пісні («Гуртовий спів») – 1 пісня; 

Виконання весільної пісні («Солоспів») – 1 пісня.  
 

5.4. Вимоги до відеоматеріалів: 

Формат відео матеріалів: mp4 або mov.  

Розмір у пікселях – 1920 х 1080. 

 

5.5. Дати проведення Акція: 
1. Збір, опрацювання відеоматеріалів, уточнюючої та додаткової інформації 
по весільній обрядовості (до 30 січня 2023 року). 

 
2. Розміщення відеоматеріалів весільної обрядовості: канали комунікації  
Харківського обласного організаційно-методичного центру культури і 
мистецтва: (сайт, Fecebook, Іnstagram, Telegram, YouTube) (з 20 квітня 2023 

року). 
 
3. Проведення семінарів-практикумів для керівників фольклорних, 
фольклористичних колективів, а також всіх охочих поповнити свої знання з 

весільної обрядовості  (з 20 квітня 2023 року). 

(Графік проведення та визначення тем семінарів-практикумів буде надано 
додатково). 
 
6. Обов’язки організаторів Акції: 

− надання методичної допомоги щодо участі у Акції; 
− опрацювання наданих матеріалів; 
− оприлюднення зібраних матеріалів та висвітлення  заходів на каналах 
комунікації Харківського обласного організаційно-методичного центру 
культури і мистецтва: (сайт, Fecebook, Іnstagram, Telegram, YouTube);  

− колектив-учасник, виконавець отримує електронний варіант 
диплому; 

− учасники семінарів-практикумів отримають сертифікат про участь. 

Організатори Акції залишають за собою право використовувати надані 
матеріали з метою промоції, включення до друкованих видань, 
розповсюдження у засобах масової інформації, інтернет-ресурсах тощо. 



 
7. Фінансові умови 

Участь у Акції є безкоштовною.  
 
Адреса оргкомітету: 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 62, КЗ «Обласний 

організаційно-методичний центр культури і мистецтва». 

E-mail: vesillya.kh@gmail.com 

Телефони для довідок: 095-69-68-103; 096-23-30-513 (Олійник Наталія, 

провідний методист КЗ «ООМЦКМ»).   

 

 


