
 

 

 

КІРОВОГРАДСЬКА МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

ДОБРЯНСЬКИЙ ЯРОСЛАВ ІГОРОВИЧ,   10 клас,  комунальний заклад «Центральноукраїнський  науковий ліцей-інтернат  

Кіровоградської обласної ради»  м. Кропивницький. 

Наукові керівники: Ковальков Олександр Леонідович, доцент  кафедри всесвіт ньої іст орії Цент ральноукраїнського держ авного 

педагогічного університету імені Володимира Винниченка, кандидат історичних наук; 

Казакова Олена Сергіївна, методист Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді. 

 

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ: проаналізувати трансформацію структурних сегментів 

весільного обряду Кіровоградщини в ХХ-ХХІ ст., а також особливості використання 

окремих сегментів традиційного обряду в сучасних умовах міста Кропивницького. 

ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ:  

– ознайомитися з історіографією питання, етнологічними дослідженнями весільного 

обряду;  

– охарактеризувати структуру традиційного весільного обряду в Єлисаветградському 

повіті; 

– простежити структуру весільного обряду, збереження окремих традиційних його 

сегментів в ХХ-ХХІ століття на Кіровоградщині; 

– проаналізувати локальні особливості весільного обряду в окремих районах 

Кіровоградської області та в сучасних умовах міста Кропивницького; 

– простежити за трансформаційними процесами: деформацією, уніфікацією, 

динамікою, синкретизмом новацій і традиційних сегментів весільного обряду  

в ХХ-ХХІ ст. 

ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ: традиційна весільна обрядовість українців.  

ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ: трансформація структурних сегментів весільного 

обряду Кіровоградщини в ХХ-ХХІ ст. 

 З сімейного архіву  

інформанта Гричак Н. Г. 

З сімейного архіву інформанта 

Єрковської Н. Л. 

З сімейного архіву   

Біліченко А.І. 

З сімейного архіву інформанта  

Гарбузенко Л. В. 

З сімейного архіву інформанта  

Гарбузенко Л. В. 

З сімейного архіву  

Гарбузенко Л. В. 

МАТЕРІАЛИ, ХІД ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛЬОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ПРОАНАЛІЗУВАЛИ СИСТЕМАТИЗУВАЛИ 

 

Під  впливом соціальних перетворень, процесу глобалізації  

ТРАНСФОРМУВАЛИСЯ СЕГМЕНТИ ВЕСІЛЬНОГО ОБРЯДУ  

ВТРАТИЛИСЯ ОКРЕМІ ВАЖЛИВІ СЕГМЕНТИ 

ВИНИКЛИ ІННОВАЦІЇ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ВИСНОВКИ 

Детально проаналізувавши локально-територіальну специфіку традиційних сегментів весільного обряду в Кіровоградській 

області і в місті Кропивницькому в ХХ-ХХІ ст., ми дійшли висновку, що помітні трансформації в традиційній структурі. 

Насамперед, це скорочення традиційних сегментів під впливом соціально-історичних умов, а також нашарування новацій, 

інноваційних впливів в індустріальному та постіндустріальному суспільстві. Сподіваємося, що поступово традиційні сегменти, 

незважаючи на свою трансформацію, будуть відроджені, або уніфікуються з сучасними, і ми матимемо змогу спостерігати за 

яскравим весіллям в українському стилі на Кіровоградщині.  

Помітний синкретизм традиційних сегментів обряду і новацій в місті Кропивницькому засвідчує, що весільна обрядовість 

зберігається, і повного нівелювання та місцевої уніфікації не відбувається. 

З сімейного архіву 

Біліченко М. І. 

З сімейного архіву  

Казакової О.С. 

В ПРОЦЕСІ РОБОТИ НАД ТЕМОЮ НАМИ ВИКОРИСТОВУВАЛИСЯ ТАКІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ:  

● інтерв’ювання;  

● фіксація польового матеріалу у вигляді аудіо записів;  

● безпосереднє спостереження;  

● аналіз статистичних даних;  

● системний метод;  

● функціональний;  

● порівняльно-історичний;  

● проблемно-хронологічний; 

● відеоматеріали весілля Кіровоградщини для виявлення регіональної специфіки 

весілля. 

З архіву комунального закладу 

«Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат 

Кіровоградської обласної ради» 


