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ВСТУП
Дисципліна «Організація і методика проведення весільних свят»
викладається згідно з типовим навчальним планом підготовки фахівців
зі спеціальності «Театральне мистецтво».
Мета курсу – набуття студентами теоретичних знань і формування
практичних умінь і навичок з організації та методики проведення весільних
свят в умовах сучасної України.
Завдання дисципліни:
 ознайомити студентів з історіографією виникнення українських
весільних обрядів, ритуально-обрядовим значенням весільної символіки
й атрибутики, організацією та проведенням традиційних українських
весільних обрядів, організацією сучасних українських національних
обрядів;
 продемонструвати практичне проведення весільних свят на
території м. Києва;
 навчити складати власний сценарій проведення свята.
Протягом семестру студенти вивчають українські національні
весільні обряди, досліджують їхню історію, визначають роль учасників
дійства в проведенні весілля тощо.
Теоретичні заняття поєднуються з практичними вправами, під час
яких студенти формують практичні навички з організації та проведення
весільного свята. У процесі навчання студенти готують власні сценарії
проведення весілля та вчаться самостійно проводити сучасні обрядодії.
Під час опанування курсу передбачено такі форми контролю, як:
тестування, проведення ситуаційних ігор, самостійних робіт,
практичних занять. Формою підсумкового контролю є іспит.
Курс вивчається протягом 2-го семестру на 1 курсі магістратури.
Загальний обсяг – 54 години.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
для студентів дистанційної форми навчання
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СТРУКТУРА ІСПИТУ
1. Усна відповідь студента на теоретичні питання з кожної теми
курсу.
2. Написання студентом власного сценарного плану проведення
весілля.
3. Практична підготовка студентом методики та послідовності
проведення традиційних і сучасних весільних обрядів.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
Оцінка «відмінно» ставиться студенту, який оволодів теоретичним
курсом підготовки з організації та методики проведення весільних свят,
відповів на питання з кожної теми курсу, практично засвоїв повну
послідовність дій організатора та ведучого весілля, написав власний
сценарний план проведення весілля та практично підготував методику
та послідовність проведення традиційних і сучасних весільних обрядів.
Оцінку «добре» отримує студент, який оволодів теоретичним
курсом підготовки з організації та методики проведення весільних свят,
відповів на питання з кожної теми курсу, практично засвоїв повну
послідовність дій організатора та ведучого весілля та практично підготував
кілька епізодів для проведення традиційних і сучасних весільних
обрядів.
Оцінка «задовільно» ставиться студенту, який оволодів теоретичним
курсом підготовки з організації та методики проведення весільних свят,
відповів не на всі питання з кожної теми курсу та підготував хоча б
епізод власного проведення весільних обрядодій.
Оцінку «незадовільно» отримує студент, який не набув знань з
курсу, не дав чіткої відповіді на запропоновані питання, не підготував
власний сценарний план проведення весілля та не продемонстрував
методику й послідовність проведення традиційних і сучасних весільних
обрядів.

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ
1. Українське весілля.
2. Історіографія та джерельна база української весільної обрядовості.
3. Перші матеріали про весільні обряди та традиції.
4. Ян Ласіцький і його внесок в українську обрядовість.
5. Гійом де Боплан і його книга «Опис України».
6. Григорій Калиновський і зародження української весільної
обрядовості.
7. Етнографи українських обрядів ХІХ–ХХ ст.
8. Український радянський період весільних обрядів.
9. Весільна модель світоустрою.
10. Структура весілля.
11. Пояснення Всесвіту з точки зору трипільської культури.
12. Сім різновидів ритуальних взаємодій між чужими світами.
13. Виконання певного комплексу ритуалів.
14. Магічні ритуали й аграрна магія.
15. Функції весільної моделі світоустрою.
16. Весілля як система обрядових дій.
17. Локальні особливості у весільній обрядовості.
18. Весільна символіка.
19. Весільна атрибутика.
20. Посад молодих.
21. Ритуально-обрядове значення весільної символіки й атрибутики.
22. Основні чини весільної обрядовості.
23. Образи, орнамент, символи на весіллі.
24. Обрядове значення символів на традиційному весіллі.
25. Обрядове значення символів на сучасному весіллі.
26. Три обрядові цикли українського весілля.
27. Система обрядових дій традиційного українського весілля.
28. Передвесільний, власневесільний і післявесільний цикли.
29. Система обрядових дій сучасного українського весілля.
30. Порівняльна характеристика традиційного та сучасного весілля.
31. Практична підготовка ведучого обрядів до весілля.
32. Створення моделі весільного обряду.
33. Епізоди весілля на інформаційній основі.
34. Епізоди весілля на дієво-динамічній основі.
35. Сценарне оформлення весілля як творчий процес.
36. Історія трансформації весільної обрядовості.
37. Релігійний вплив на формування весільних обрядів.
38. Давні весільні обряди часів Київської Русі.
39. Дореволюційне російське право.

40. Весільна обрядовість за часів радянської влади.
41. Весільні обряди в Україні за часи незалежності.
42. Особливості еволюції сучасних форм обрядовості.
43. Склад структури обрядової дії.
44. Учасники обряду.
45. Атрибути обряду.
46. Основні обрядодії сучасного весілля.
47. Послідовний розгляд основних обрядодій сучасного українського
весілля.
48. Обряд викупу молодим своєї нареченої в день весілля.
49. Обряд зустрічі молодих батьками.
50. Викрадення туфлі в молодої.
51. Знаходження молодими своєї половини із зав’язаними очима.
52. Викрадення нареченої з викупом.
53. Обряд прописки зятя в сім’ю до тещі.
54. Розрізання весільного короваю та частування ним усіх присутніх.
55. Зняття фати з молодої.
56. Обряд визначення наступної нареченої.
57. Обряд визначення наступного нареченого.
58. Народні свята та обряди українців.
59. Естетична функція обрядів.
60. Проведення весілля як професійна діяльність.
61. Створення курсів з організації та проведення весільних свят.
62. Рекомендацій з проведення весільних урочистостей.
63. Проведення фестивалів, виставок, шоу-програм про весілля.
64. Телепрограми на весільну тематику.
65. Відродження найкращих традиційних весільних обрядів.
66. Складання сценарного плану весілля з урахуванням особливостей
проведення свята.
67. Складання на основі сценарного плану розгорнутого сценарію
68. проведення весільного свята.
69. Моделювання ситуацій для студентів з організації та проведення
весіль.
70. Аналіз самостійних практичних робіт студентів зі створення
сценарного плану проведення весілля.
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