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АНКЕТА ПРОЕКТУ  

Назва навчального 

закладу 

Олександрівська загальноосвітня  школа І-ІІІ 

ступенів імені І.С.Буряка Валківської районної ради 

Харківської області 

Клас  9,11 

Кількість учасників 

команди проекту 

8 

Вік учасників  15-17 

Керівник/ 

координатор проекту 

Нужа Юлія Павлівна 

Місце роботи, посада 

керівника 

консультанта проекту 

Заступник директора з навчально-виховної роботи, 

вчитель історії Олександрівської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів імені І.С.Буряка Валківської 

районної ради Харківської області 

Контактна поштова 

адреса 

Вул.Перемоги, 5 

с.Олександрівка 

63054 

Електронна пошта Е- mail: 63054school@gmail.com 

Контактний телефон Телефон школи  96-83-90 

0984659187- Нужа Ю.П. 

АНКЕТА ПРО УЧАСНИКІВ ПРОЕКТУ ТА КООРДИНАТОРА 

№ П.І.Б. Рік 

народження 

Клас, посада Адреса  

1 Нужа Юлія Павлівна  1970 Вчитель історії 

Олександрівської ЗОШ 

І-ІІІ ступенів імені 

І.С.Буряка 

Харківська обл.. 

Валківський р-н 

с. Серпневе вул. 

Комсомольська 13 

кв.14 

2 Базюк Софія  2000 Учениця 11 клас  

Президент 

учнівського 

самоврядування 

с.Олександрівка 

вул. Нова,6 

3 Буданова Вуалерія   Учениця 11 класу 

Олександрівської ЗОШ 

І-ІІІ ступенів імені 

І.С.Буряка 

с.Олександрівка 

вул.. Центральна,12 

4 Білокудря Вікторія   Учениця 9 класу 

Олександрівської ЗОШ 

І-ІІІ ступенів імені 

І.С.Буряка 

с.Олександрівка 

вул..Центральна ,33 

5 Котелевець Микола   Учень 9 класу 

Олександрівської ЗОШ 

І-ІІІ ступенів імені 

І.С.Буряка 

с.Олександрівка 

вул..Центральна,17 

6 Терещук Валентин   Учень 9 класу 

Олександрівської ЗОШ 

І-ІІІ ступенів імені 

І.С.Буряка 

с.Олександрівка 

вул..Польова,4 

7 Тагаєв Руслан   Учень 9 класу с.Соснівка вул. 
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Олександрівської ЗОШ 

І-ІІІ ступенів імені 

І.С.Буряка 

Зелена 7 

 

8 Шаповал Артем  Учень 11 класу 

Олександрівської ЗОШ 

І-ІІІ ступенів імені 

І.С.Буряка 

С. Олександрівка 

Вул. Нова 48 

 

Мета проекту: 

• Виявити основні тенденції розвитку весільної моди у період 1980-

1990-х роках та весільні традиції того часу; 

• Провести аналіз найбільш популярних моделей весільних суконь у 

період 1980-1990-х роках;  

• Проаналізувати  зміни у весільній моді  

Проект за своєю діяльністю -  практично – орієнтовний  

Проект за характером контактів – місто Харків, Харківська область, 

Валківський район.   

Проект за кількістю учасників – груповий (8 чоловік) 

Проект за тривалістю /Період проведення -  квітень – вересень 2017  

 

Особистий коментар 

Проаналізувавши опитувальники учасників проекту «Мода   весільного 

одягу та святкування  80-90 – х років ХХ століття» ми бачимо що в цей 

період весілля починають набувати більших розмахів та з’являються нові 

традиції. Але хочеться зауважити, що весільні традиції, які існували в 

давнину не зникають, вони продовжують існувати тільки у нових формах. 

Крім традиційних караваїв, шишок, рушників, хусток, ляльок на машинах, 

обсипання молодих (спочатку зерном, пізніше цукерками та монетками), 

з’явилася мода фотографуватися біля пам’ятників загиблим воїнам під час 

Другої світової війни. 

У 1980-х роках весільна мода відображала риси, характерні для моди 

цих років. Довгі, розширені донизу, але не пишні плаття з верхом у вигляді 

блуз з широкими плечима та довгими рукавами. Плаття переважно шили на 

замовлення. Молода, замість фати часто надягала на голову шляпку.  

Популярними в ці роки були весільні костюми для наречених. 

У 1990-х роках  плаття з кожним роком ставали все пишнішими , але 

модним стало одягати неповторні та ексклюзивні весільні сукні. Наречені 90-

х років могли віддати перевагу будь – якій  сукні, яка прийдеться до душі та 

кишені молодят. Весільний одяг могли придбати по талонам у працюючих 

салонах для молодих (імпортне вбрання в тому числі) та на ринках у 

кооперативщиків. 

Таким чином, можемо зробити висновок, що весільні сукні з часом 

змінювалися, як і сама мода. Численні деталі і дуже пишні спідниці  

поступалися місцем простому крою. Замість важких тканин використовували 

більш легкі. 
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Які  б закони не диктувала нам мода, ніколи не піде в минуле біла сукня, 

мережево, шовк і павутинна нитка вельону – усе, що робить наречену 

схожою на ніжного метелика, який довірливо тріпочіть крильцями навколо 

вогнища нової сім’ї.   

А ці прекрасні весільні торжества, наповнені романтикою, ніжністю і 

коханням двох палаючих сердець. Красень-жених в строгому костюмі і 

розкішна наречена в шикарному платті з чудовою зачіскою завжди 

викликали фурор серед гостей. 

 

Неочікувані    зауваження  

Якщо переглянути популярні журнали  мод 80-х та 90-х років, то можна 

побачити велику різницю у весільному вбранні. Треба зазначити, що весільна 

мода в ці  роки розвивається за двома напрямками. Існує так звана «висока 

мода», від кутюр, і мода «вулична», для простих людей. У першій половині 

80-х років статус людини визначали за її  одягом ( гарно вдягнена – значить, 

має неабиякі зв’язки), а у другій половині 80-х на початку 90-х років, коли 

розпочалася перебудова, одяг став свідчити про майновий стан людини. Не 

виключенням було весільне вбрання та сама церемонія весілля. 

Досліджуючи весільну моду можна негативно ставитися до неї, 

наголошуючи, що вона не мала смаку: занадто об’ємні плечі, великі кліпси, 

занадто яскраві кольори. Список можна продовжувати, проте сьогодні 

дизайнери частіше придивляються  та використовують у своїй роботі 

елементи моди того часу: вона була разючою. 

Схоже ніколи не втратить актуальності народна мудрість: «Усе нове – це 

добре забуте старе». Залишається додати, що старе через тривалий час може 

перетворитися на безцінне. 

 

Опис проекту   

Дивлячись в родинний альбом наш погляд затримується на весільних  

фотографіях родичів та друзів батьків. Ми  порівнювали їх з іншими та  

сучасними весільними фотографіями і вирішили проаналізувати зміни у 

весільній моді. 

Весільне плаття - це без перебільшення найбільш значимий і важливий 

елемент у створенні неперевершеного образу нареченої.  Воно  може  бути 

довгим або коротким, пишним або хвилястим, мати простий крій  або  багату 

обробку.  

У ході свого дослідження ми виявили, що весільна сукня з’явилася після 

революції 1917 року , коли були зміненні уявлення про весілля , а церемонія 

вінчання була замінена реєстрацією у відділах РАГСУ. До 60-х років 

весільної моди в СРСР не існувало, тому що  40-50 – ті роки були складними 

і реєструвати шлюб приходили у повсякденному одязі.  

На весільних фотографіях кінця 70-х початку 80-х років можна бачити 

досить просто одягнених наречених: весільних сукнях білого кольору, 

прямого крою, з невибагливим, однотонного оброблення недорогим 
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мереживом або рюшами, скромних вінках і в одношаровому вельоні. Серед 

весільних суконь трапляються й гіпюрові 

У 80- х роках весільні плаття стають більш пишнішими, з воланами, 

рюшами. До моди входять весільні капелюшки, до яких чіпляли вельон. 

Весільні капелюшки з фатою - одна з найпопулярніших прикрас. Моделі 

капелюшків під фату можуть бути різними, як і сама фата. Найпопулярнішим 

варіантом зазвичай є багаторівнева фата середньої довжини. Рукавичок у 

наречених 80-х років майже не було, тому на фотографіях тих часів дівчата  з 

оголеними руками. 

 У 80-х роках переважно гості молодятам дарували гроші, але частіше 

дарували сервізи, комплекти постільної білизни. Найкращим подарунком 

вважався килим.  

Із забороною спиртних напоїв у 1985 році спиртне на весіллях 

маскували  у кухлях. Гостей  на весілля запрошували 80-100 чоловік. Свято 

вела тамада у супроводі музик ( електробаяніст)  

А взагалі  весілля 80-х років – це дефіцит:красиве взуття, костюм, сукня 

і навіть спиртні напої. 

 На початку  90-х роках весільна мода продовжує традиції 80-х років. 

Але починаючи з середині  90-х років всі наречені захоплюються вінчальною 

сукнею принцеси Діани, яка стала предметом захоплення та наслідування. В 

цей час у весільну моду увійшли плаття принцеси – пишні, шикарні. З іншого 

боку популярними стають неповторні , ексклюзивні весільні плаття. Наречені 

90- х років віддавали перевагу «королівській класиці». 

Працюють салони для новобраних, де по талонах можна було придбати 

імпортне взуття, одяг та весільні золоті обручки. У кінці 90-х роках у моді 

був стиль диско і тому начіс на голові нареченої та яскравий макіяж був 

традиційним. 

   В 90-х роках весілля ще гуляли по всім традиціям 80-х. Розмах  весілля 

залежав від кількості грошей у родині. 

Період перебудови – це  час , коли в СРСР уперше з’явилися закордонні 

весільні сукні. Найчастіше це були сірійські або турецькі білі синтетичні 

плаття, які в той період здавалися розкішними. 

Одним з головних елементів весільного вбрання нареченої після сукні є 

фата або вельон. У наш час є величезний вибір цього аксесуару. І майбутній 

нареченій потрібно обрати фату серед усього цього різноманіття.  

Традиція знімати нареченій фату існує у багатьох народів. Всюди 

вважається, що юна дівчина стає заміжньою жінкою і сама вона не повинна 

знімати свій вельон. З моменту весілля вона переходить у другу сім'ю, тому 

десь фату знімає наречений, десь свекруха або свекор. Усе це символізує те, 

що дівчина повністю підкоряється сім'ї свого чоловіка 

Довжина фати традиційно була п'ят, що теж символізує повну 

залежність жінки від чоловіка. Пізніше з'явилося безліч варіантів: коротенькі 

вуалі, багатошарові хмари фати. 
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Зовнішній вигляд весільної фати не змінюється уже декілька століть. 

Можна обрати певну довжину, форму, матеріал, з якого вона виготовлена, і 

звичайно, фата обов'язково повинна гармонувати з сукнею та зачіскою 

нареченої. 

У сучасному світі біла фата є символом невинності, тому вважається, що 

фату повинна вдягати дівчина, яка вперше виходить заміж. Сучасні наречені 

вільні у своєму виборі і самі вирішують, одягати фату чи краще прикрасити 

волосся квітами. Головне, щоб наречена виглядала так, як сама цього хоче, 

адже на своєму весіллі - вона королева! 

У 90-ті роки наречені віддавали перевагу головному убору - "джульєткі". 

Джульєткою називали невелику шляпку з мисом оброблену квітами, яка 

нагадувала середневіковий головний убор, до якого кріпився вельон. Але 

великою популярністю користувався серед наречених вінок з вельоном.  

Хотілося б виділити елемент весільного вбрання – квітам. Мода на 

весільний букет  з’явилася  після Другої світової війни. Спочатку це були 

скромні букети. Найбільш популярними квітами у 80-ті роки були кали. Це 

сьогодні квіткові магазини розташовані на кожній вулиці сучасного міста, а в 

ті часи кількість квіткових магазинів була дуже мала, вибір квітів – 

обмежений.  Кала – кімнатна рослина, її можна і вирощувати вдома. Тому 

«радянські підприємці» робили на цьому бізнес. Їх називали ще «квіткою 

наречених». Друге місце за популярністю посідали гвоздики, а якщо весілля 

проводили влітку – то гладіолуси.  

 
   Хроніка проекту «Усна історія. Сім’я і побут. Мода   весільного одягу 

та святкування  80-90 – х років ХХ століття» 

 

Підготовчий етап  

Робота над проектом для нас розпочалася з появи в Інтернет- ресурсах умови 

конкурсу шкільних проектів з усної історії. 

Перший етап – Постановка проблеми. 

Ми, група учнів 9 та 11 класів Олександрівської школи, люди активні, творчі, 

визначили чітко над  якою темою проекту хочемо працювати. Отож темою 

нашого проекту ми обрали  «Мода   весільного одягу та святкування  80-90 

– х років ХХ століття» 

Другий етап – Наша проблема  

  Темою нашого проекту ми обрали «Мода   весільного одягу та 

святкування  80-90 – х років ХХ століття». 

Вибравши тему своєї діяльності, ми обговорили питання конкретної 

діяльності - що реально можемо зробити ми – школярі, як дізнатися про 

весільне вбрання 80-90-х років, як зберегти в пам’яті  ці cсторінки історії і 

донести їх до відома учнів школи. Ми започаткували проект «Історія моєї 

родини. Весілля» - зібрати свідчення про весілля родин, які святкувалися у 

80-90-х роках та підслідити весільну моду цього періоду. 
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Нам захотілося зібрати відомості про ці родини, записати їх за допомогою 

опитувальника.  

Третій  етап – Наш план   

Наш ініціативна група невелика – всього7 учнів та координатор проекту – 

вчитель історії. Ми об’єдналися в три групи і визначили план дій:  

1 Група – старший групи – Базюк Софія 

План  Кроки  Відповідальний  

1. Зібрати дані про 

односельчан, які 

одружилися в 80-

90-х роках ХІХ 

століття 

1.Звернутися в сільську раду з 

метою одержання відомостей про 

родини, які реєстрували шлюб в 

цей період 

Базюк Софія 

2. Поспілкуватися з 

односельчанами з метою 

одержання інформації про 

весілля 

Вся група 

Базюк Софія  

Котелевець Микола 

 

2 Група  - старший групи – Шаповал Артем  

План  Кроки  Відповідальний  

Розробити 

опитувальник для 

людей, чиє 

весілля припало 

на 1980-1990-ті  

роки   

Розробка запитань, відповіді на 

які потрібно отримати для 

проекту 

Вчитель історії 

Шаповал Артем 

Білокудря Вікторія  

 Організувати зустрічі з 

родинами, з метою отримання 

відповідей за запитання 

Вчитель історії,  

Шаповал Артем 

Білокудря Вікторія 

Терещук Валентин 

 

3 Група  - старший групи – Буданова Валерія 

План  Кроки  Відповідальний  

Обробка  

матеріалів, 

створення 

проекту «Усна 

історія» 

1. Зібрати і систематизувати 

матеріали про весілля 80-90-х 

років 

Буданова Валерія 

2. Створити проект про 

весільну моду 

Вся група 

3.Підготувати і презентувати 

матеріал для учнів, батьків, 

гостей під час проведення 

предметного тижня з історії. 

Вчитель історії 

Буданова Валерія 

Тагаєв Руслан 

Четвертий етап    – Наші  дії    

Наступні заходи здійснені за нашої ініціативи або активної участі і залучення 

батьків та учнів школи.  

П’ятий  етап    – Публічна презентація   
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Третя група на чолі з нашим відмінником навчання Будановою Валерією  

підготувала матеріали презентації   «Мода   весільного одягу та 

святкування  80-90 – х років ХХ століття», яка протягом грудня 2017 року 

буде продемонстрована під час проведення предметного тижня з історії.   

Зібрані свідчення стануть джерелом знань про весільну моду та традиції 

проведення весілля в 1980-1990-х роках історію, яка твориться  очах наших 

бабусь та дідусів, батьків і  є часткою історії в  якій  є  місце і для нас. Ми 

пишаємося своїми земляками, родичами, сусідами і  раді що ми теж 

долучилися до цієї справи – відтворення історії наших родин, а значить і 

історії нашої країни. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опитувальник ( Запитання використані під час інтерв’ю) 

1. Прізвище та ім’я новобраних 

2. Дата весілля 

3. Де зареєстрований шлюб? 

4. Особливості підготовки до весілля 

5. Хто вибирав вбрання для молодят? Де його придбали? 

6. Опис весільного вбрання 

7. Опис весілля 

8. Весільні традиції  
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Додатки  

Опитувальник 1 

1.Прізвіще та ім’я новобраних 

 

Рижови Людмила та Анатолій 

 

                      
2.Дата весілля 12 червня 1981  

3.Де зареєстрований шлюб? м.Харків Червонозаводський РАГС 

4.Особливості підготовки до весілля 

 

Заяву на реєстрацію шлюбу подали за 

2 місяця до весілля. Протягом цього 

часу відшукали їдальню, придбали 

весільні вбрання, запросили гостей, 

заказали коровай та весільні шишки. 

5.Хто вибирав вбрання для молодят? 

Де його придбали? 

 

Костюм для нареченого придбали в 

салоні для наречених. Там же 

придбали взуття, банні полотенця 

(був на низ великий дефіцит) для себе 

та для батьків. Плаття наречена взяла 

у подруги, вінок з фатою у рідної 

сестри. 

6.Опис весільного вбрання 

 

Довге біле плаття, прямого крою 

прикрашене гіпюровим мереживом. 

Вінок високий, двохярусний до якого 

прикріплена довга фата. Весільний 

букет - гладіолуси 

7.Опис весілля 

 

На весілля було запрошено до 60 

чоловік, переважно родичі та близькі 

друзі. Святкували у їдальні. Окремо 

до заказаного столу родичі з села 

привозили продукти (картоплю, 

овочі,м'ясо, саморобне вино) 

8.Весільні традиції  

 

Під час розпису молодих були 

присутні свідки – молоді люди , які 

не були одружені (кращі друзі 

молодих). Під час святкування 

весілля була викрадена туфля 

нареченої і свідки викупили її за 

гроші. 
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Опитувальник 2 

1.Прізвіще та ім’я новобраних 

 

Посунька Василій та Паліна 

 

 

 

 

 

 

2.Дата весілля 26 лютого 1983 

3.Де зареєстрований шлюб? Мерефянський РАГС 

4.Особливості підготовки до весілля 

 

Заяву до РАГСу подали за місяць 

вибраної дати. Реєструвати шлюб 

вирішили до дати народження 

нареченої ( до її 25 річчя) 

5.Хто вибирав вбрання для молодят? 

Де його придбали? 

 

Костюм наречений купив  з рук. 

Весільне плаття, фіту, квіточки для 

гостей, обручки  купили у салоні для 

новобраних. 

6.Опис весільного вбрання 

 

Костюм нареченого та краватка 

чорного кольору. Весільне плаття 

прямого крою, прикрашене на груді 

та рукавах мереживом. Фата довга, 

прикріплена до вінка. Весільний 

букет – гвоздики. 

7.Опис весілля 

 

Весілля святкували у селі Високе під 

містом Мерефа, де проживав 

наречений. На весілля були 

запрошені гості до 150 чоловік 

(родичі, куми, сусіди, співробітники). 

Весілля  проходило два дні. 

Пригощали гостей домашніми 

стравами (Різали вигодуваного для 

весілля кабанчика і  готували 

різноманітні м’ясні страви). Горілка 

теж була домашнього виробництва. 

8.Весільні традиції  

 

Згідно сільським традиціям: на 

другий день каталися на бричках, 

переодягалися в костюми циган і 

ходили по селу, пригощали всіх кого 

зустрічали горілкою і пили за 

здоров’я молодих. На третій день 

варили вареники і гуляли з кухарями 

(тими хто готував на святковий стіл). 
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Опитувальник 3 

1.Прізвіще та ім’я новобраних 

 

Велічко Сергій та Лариса 

 

 

 

 

 

 

2.Дата весілля 

 

20 серпня 1983 

3.Де зареєстрований шлюб? 

 

М.Харків Комінтернівський РАГС 

4.Особливості підготовки до весілля 

 

Заяву до РАГСу подали за місяць 

обраної дати. До весілля готувалися 

заздалегідь, бо зустрічалися протягом 

5 років (разом навчалися у вузі) 

5.Хто вибирав вбрання для молодят? 

Де його придбали? 

 

Костюм нареченого купляли для 

захисту диплому та використали його 

на весілля (сірого кольору). Вбрання 

нареченої пошили під заказ. Вінок, 

фату, квіти для молоді придбали в 

салоні для новобраних.   

6.Опис весільного вбрання 

 

Весільна сукня прямого крою з 

глибоким вирізом і середнім (до 

ліктя) рукавом.  Білі весільні короткі 

рукавички. Весільний букет – 

гладіолуси. 

7.Опис весілля 

 

Всіх гостей (120 чоловік) було 

запрошено до їдальні школи № 46. 

Гостей було багато бо  наречений був 

з багатодітної родини. Запросили 

також сусідів  та друзів з групи в якій 

навчалися. Святкували один день. На 

другий день поїхали до чоловіка в 

місто Бердянськ. Де проживають і до 

сьогодні. 

8.Весільні традиції  

 

Викуп нареченої перед розписом. 

Батьки  осипали наречених 

пшеницею перемішаною з цукерками 

та монетами. Весільні машини були 

прикрашені різнокольоровими 

стрічками та до  першої машини була 

прикріплена лялька в бранні 

нареченої. 
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Опитувальник 4 

1.Прізвіще та ім’я новобраних 

 

Борисенко Тетяна та Алік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Дата весілля 

 

13 липня 1985 

3.Де зареєстрований шлюб? 

 

Пісочинська селищна рада 

4.Особливості підготовки до весілля 

 

Як і всі в той час подавали заяву за 

місяць до вибраної дати 

5.Хто вибирав вбрання для молодят? 

Де його придбали? 

 

Брання вибирали разом. В салоні для 

молодят нічого собі не підібрали , 

крім взуття. Костюм для нареченого 

(пісочного кольору – саме такий 

колір побажала наречена) купили на 

базарі в Харкові. Там придбали все 

вбрання для нареченої. 

6.Опис весільного вбрання 

 

Світлий костюм з чорною краваткою 

у нареченого. Біле довге плаття з 

воротком «стійка», з довгим рукавом, 

прикрашене рюшами. Весільний 

букет був складений з червоних та 

білих гвоздик. 

7.Опис весілля 

 

Весілля було скромним. Були 

запрошені тільки близькі родичі - до 

30 чоловік. Святкували вдома у 

нареченої.  

8.Весільні традиції  

 

Після розпису батьки молодих 

зустрічали хлібом із сіллю. Молодята 

нагодували один одного шматочком 

хліба, вмоченого у сіль. 
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Опитувальник 5 

1.Прізвіще та ім’я новобраних 

 

Рарог Володимир та Алла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Дата весілля 

 

24 березня 1987 

3.Де зареєстрований шлюб? 

 

М.Харків Ордженіківзенський РАГС 

4.Особливості підготовки до весілля 

 

Заяву подали за 3дні до реєстрації 

шлюбу, бо наречений був 

військовослужбовець і приїхав у 

відпустку. 

5.Хто вибирав вбрання для молодят? 

Де його придбали? 

 

Костюм у нареченого був придбаний 

раніше, а весільне вбрання для  

нареченої взяли у сестри нареченої. 

6.Опис весільного вбрання 

 

Біла, довга сукня з довгими рукавами, 

прикрашена оборками. Вінок  з 

вуаллю та фатою.  

Чорний костюм з чорною краваткою 

у нареченого. 

Весільний букет – кали. 

7.Опис весілля 

 

Весілля пройшло у колі близьких 

родичів (50 чоловік) у квартирі 

нареченого. Святкували один день. 

Наступного дня молодята 

відправилися до міста служби 

нареченого. Під Москву в місто 

Балашиха де в гуртожитку 

продовжили святкування зі 

співслуживцями та новими сусідами 

(20 чоловік) 

8.Весільні традиції  

 

Після розпису у РАГСі молодята 

ступали на рушник, що символізує 

хто в родині буде господарем або 

господаркою. По домовленості 

наречені разом ступили на сімейний 

рушник. 
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Опитувальник 6 

1.Прізвіще та ім’я новобраних 

 

Мащенко Олена та Едуард 

 

 

 

 

 

 

 

2.Дата весілля 27 липня 1988 

3.Де зареєстрований шлюб? С. Веселе Лозівського району 

4.Особливості підготовки до весілля 

 

Грали 2 весілля. У нареченого та 

нареченої, тому підготовка 

проходила як  змагання « Чиє весілля  

краще» 

5.Хто вибирав вбрання для молодят? 

Де його придбали? 

 

Костюм для нареченого  та весільне 

вбрання нареченої купили на ринку.             

Золоті обручки придбали у 

ювелірному магазині по  спеціальних 

талонах. 

6.Опис весільного вбрання 

 

Костюм нареченого темно сірого 

кольору з чорною краваткою. 

Плаття трьохярусне. Кожен ярус 

прикрашений воланами. Ліф 

оброблений рюшами, воріт - стайка. 

На голові «джульєтка» з  коротким 

вельоном. Високі білі рукавички 

Весільний букет - кали 

7.Опис весілля 

 

Весілля гуляли в одному селі, але на 

різних вулицях. Перед розписом 

наречений «викупив»  дівчину і повіз 

до сільської ради. Після розпису 

гуляли на подвір’ї нареченої, після 

першого столу,, коли гості одарили 

молодят, поїхали  гуляти на подвір’я 

нареченого, гості зі сторони дівчини 

гуляли самостійно. Гості з боку 

нареченого гуляли з молодятами. На 

наступний день весілля розпочалося у 

нареченого і перейшло до нареченої. 

На третій день гуляли тільки близькі 

родичі.    

8.Весільні традиції  

 

За тиждень до весілля наречена 

машиною перевозила до нареченого 



15 
 

свої речі – придане. Ввечері гуляння 

першого дня свекруха зняла головний 

убір нареченої та одягла хустину, що 

означає кінець незамужнього життя. 

На другий день весілля частина  

переодягнених гостей катали по селу 

за гроші  всіх бажаючих на брички. 

На зароблені кошти купили одяг для 

батьків молодят, одягли батьків у 

жіночий одяг, а матерів у чоловічий 

одяг. Невістка мила ноги свекрухи,а 

потім танцювали зі сватом. 

наречений мив ноги тещі та пив 

горілку з тестем. 

 

Опитувальник 7 

1.Прізвіще та ім’я новобраних 

 

Мамалига Віталій та Олена 

 

 

 

 

 

 

 

2.Дата весілля 14 серпня 1988 

3.Де зареєстрований шлюб? Харківський палац новобраних 

4.Особливості підготовки до весілля 

 

Заяву написали за два місяця до 

обраної дати 

5.Хто вибирав вбрання для молодят? 

Де його придбали? 

 

Плаття нареченої було замовлено по 

каталозі журналу для молодят. 

Костюм куплено у салоні для 

новобраних. 

6.Опис весільного вбрання 

 

Костюм сірого кольору з краваткою у 

смуги. 

Плаття розширене до низу за рахунок 

трьох  юпок, кожна  з яких 

закінчувалась прикрашеною рясною 

рюшою. Такою самою рюшою 

прикрашений ліф плаття. Вельон 

середній, прикріплений до 

маленького вінка. Букет нареченої – 

білі гладіолуси. 

7.Опис весілля 

 

Весілля перший день відсвяткували в 

кафе. На другий день святкували у 
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нареченого вдома. 

8.Весільні традиції  

 

Свадьбу вів  професіональний тамада 

у супроводі  ансамблю з трьох 

чоловік, які виконували пісні на 

замовлення запрошених гостей.  

Одорювали наречених грошима на 

заміну шишок, зроблених  на 

замовлення. 

 

Опитувальник 8 

1.Прізвіще та ім’я новобраних 

 

Нужа  Ігор та Юлія 

 

 

 

 

 

 

 

2.Дата весілля 7 січня 1989 

3.Де зареєстрований шлюб? 

 

Благодатнівська сільська рада 

Валківський район 

4.Особливості підготовки до весілля 

 

Заява подана за місяць до вибраної 

дати 

5.Хто вибирав вбрання для молодят? 

Де його придбали? 

 

Костюм у нареченого був купований 

на ринку. Плаття шилося під заказ. 

Фата, вінок та квіточки для гостей 

придбані в Будинку Бита. 

6.Опис весільного вбрання 

 

Костюм темно синього кольору, 

краватка сірого кольору. 

Плаття розширене до низу за 

допомогою великої рюши. Ліф 

прикрашений двома паралельними 

рюшами, довгий рукав, ворот 

«стійка». Вінок вузький, до якого 

прикріплена довга, вишита люрексом 

фата. Білі весільні рукавички. 

Весільний букет – кали.  

7.Опис весілля 

 

Святкували одне весілля три дні, на 

яке було запрошено до 100 чоловік. 

Роль тамади виконував голова 

сільського клуба, музичний супровід 

– баяніст. 

8.Весільні традиції  

 

Весілля проходило в сільській 

традиції, з переодяганням на другий 
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день та з варінням вареників на 

третій день. 

Наречені перев’язані хустками в знак 

спільного щасливого життя. Свати 

перев’язані  рушниками, у свахи 

велика святкова торба в якій 

знаходилася горілка для викупу 

нареченої та пригощання всіх, хто 

трапляться на шляху. Після реєстрації 

браку вступ на святковий рушник. 

Зустріч новобраних хлібом сіллю. 

Пригощання гостей шишками. 

Продаж весільного короваю гостям. 

Катання на санчатах ( весілля взимку) 

гостей на другий  день. 

 

Опитувальник 9 

1.Прізвіще та ім’я новобраних 

 

Губська Світлана та Федір 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Дата весілля 8 вересня 1994 

3.Де зареєстрований шлюб? 

 

Благодатнівська сільська рада 

Валківський район 

4.Особливості підготовки до весілля 

 

Заява подана за місяць до вибраної 

дати 

5.Хто вибирав вбрання для молодят? 

Де його придбали? 

 

Вбрання молодят взято напрокат. 

Придбали обручки та вельон для 

нареченої. 

6.Опис весільного вбрання 

 

Костюм сірого кольору з темно 

синьою краваткою. 

Пишне плаття за рахунок великої 

кількості рюш. Ліф та рукава плаття 

зроблені з гіпюру із великими 

рюшами на плечах. На голові 

«джульєтка» з коротким вельоном. 

7.Опис весілля 

 

Весілля проходило 2 дні на дворі у 

напнутій палатці, на яке було 

запрошено до 120 чоловік з боку 
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нареченого та нареченої. Весілля вів 

тамада у супроводі музик.  

8.Весільні традиції  

 

Прикріплення на груди квітів для 

незамужньої молоді. Викуп 

нареченої. Ступання молодих на 

рушник. Винос нареченої на руках 

після розпису. Покладання квітів до 

пам’ятника загиблим воїнам в селі 

Благодатне. Наявність короваю та 

шишок. Викрадання нареченої та 

викуп за  неї. Дарування  грошей у 

банки перев’язані червоною та 

синьою стрічками, в знак того якого 

полу народиться перше дитя. Зняття  

фати та надівання хустки нареченій. 

Купання у кориті батьків на другий 

день. 

 


