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Варто зауважити, що важливими умовами успішності самостійної роботи є 

вмотивованість, чітка постановка пізнавальних завдань, алгоритм, метод та способи  

виконання, чіткого визначення форм звітності, обсягу роботи та термінів її подання, 

консультативна допомога та критерії оцінювання. За умов змішаного навчання важливою є 

ретельна підготовка не лише завдань, а й алгоритму виконання, звітування та оцінювання. До 

актуальних форм самостійної роботи в умовах змішаного навчання можна віднести роботу у 

команді над проектами, рішення типових і комплексних завдань, робота з ресурсами 

бібліотек і мережею Інтернет, інтерактивні екскурсії, перегляд майстер-класів, онлайн-

стажування на підприємствах і в організаціях тощо. Досить ефективними є  також 

інтелектуальні онлайн-битви, онлайн-дискусії, міжвузівські проекти, колективні проекти 

тощо. Важливим питанням в межах дистанційного навчання є форми звітності про виконану 

самостійну роботу. За умов віддаленого доступу об’єктивність виконаних завдань та їх 

оцінювання потребують додаткової уваги. Так, зокрема, конспект з теми ефективніше 

створити у вигляді схеми, таблиці чи презентації, вирішення задач чи виконання 

лабораторного завдання надсилати у формі короткого відео [2].  

Отже, самостійна робота здобувачів вищої освіти відіграє важливу роль у підготовці 

майбутніх фахівців завдяки збагаченню їх новими знаннями, навчанню віднаходити власні 

рішення в будь-яких нестандартних ситуаціях тощо. В умовах змішаного навчання навички 

самостійної роботи та її правильна організація є вкрай важливими та вимагають 

нетрадиційних підходів до традиційних методів навчання. 

 

Список використаних джерел 
1. Гончарова О.А., Тараненко Г.Г. Інноваційна діяльність особистості як важлива умова 

гармонізації культурно-освітнього простору: філософсько-освітній аспект. Філософські 

обрії. 2016. Вип. 35. С. 162-173. 

2. Тараненко Г.Г. Іванова І.Є. Чебанова Ю.В. Шлєіна Л.І. Методи підвищення 

ефективності самостійної роботи здобувачів вищої освіти агротехнологічного закладу 

вищої освіти в умовах дистанційного навчання Удосконалення освітньо-виховного 

процесу в закладі вищої освіти. Випуск 24. Збірник науково-методичних праць. 

Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного. 

Мелітополь. 2020. 581 с. С.369-376. 

Науковий керівник: Тараненко Г.Г., к.пед.н., доцент кафедри суспільно-гуманітарних наук, 

Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного 

 

 

МОВА ШЛЮБНИХ ПРОМОВ 

 

Мальчев Богдан, malchevbogdan@gmail.com 

Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного 

 

Світ змінюється, з кожним роком, часом, кожною хвилиною і секундою, ми все далі 

відходимо від, здавалося б, рідних, таких теплих миттєвостей нашого життя і набуваємо все 

більше нових. 

Разом з бажанням людей любити один одного і створювати сім'ю, актуальною 

залишається і проблематика шлюбних промов – адже, саме це початок нового сімейного 

шляху. 

Будь-яка шлюбна промова важлива частина обряду – шлюбної церемонії, місце якої в 

РАГСі [1]. Офіційність і строгість – це те, що відрізняє шлюбну промову від будь-якої іншої, 

які ще не раз прозвучать під час святкувань і застіль  на весіллі. Офіційно-діловий стиль – 

важлива риса будь-якої шлюбної промови. Строгий структурний регламент, який і додає 

урочистості, що зазвичай є характерною рисою подібних церемоній, він є константою в 
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усякому, навіть найнезвичайнішому весільному обряді, незалежно від частини світу та місця 

проведення. 

Фразовий регламент відображає культуру і традиції, що склалися. Недарма, шлюбну 

промову називають «дзеркалом культури» , адже почувши хоча б одну з весільних промов 

можна зрозуміти цілу націю або навіть цілий континент. Історія, культурологія та етнографія 

– все це клієнти «дзеркала культури», адже це портал із минулого в сьогодення. 

В одних країнах весільну промову читає священик, в інших працівник РАГСу. Проте, 

він не став родоначальником традиції шлюбних промов. Запозичивши традицію у 

священиків, які виголошували і вимовляють подібну ж промову під час вінчання в церкві, 

працівники РАГСу привнесли в неї багато нового: від ще більш суворішого регламенту, 

однак більш ширшого фразового набору, до формальностей і бюрократичних процедур. 

Під час шлюбної промови висловлюються побажання молодим: надійний, плідний, 

щасливий та довгий союз – підкреслюється важливість міцної сім'ї, при потребі, заслуги 

батьків і цінність їх життєвого досвіду в подальшому житті молодят. Однак, структура будь-

якої весільної промови в нашій країні залишається незмінною:  

На початку, ведучий церемонії вітає молодих і всіх присутніх, за допомогою чергових 

фраз в офіційно-діловому стилі: «любі друзі», «всім доброго дня» або «леді та панове, 

присутні в цей чудовий час» – це початок не тільки весільної промови, а й будь-якої 

офіційної церемонії. 

Важливим елементом організації самої весільної промови є музика, яка доповнює і 

оформлює, надає урочистості та важливості події. Однак, навіть музика може бути тим 

елементом, який продовжує традицію.  

Весільна промова – це феномен офіційно-ділового стилю. Урочиста, формальна і разом 

з тим радісна, щаслива подія. Батьки щасливі, тому що їх син одружується, а дочка виходить 

заміж – створюється нова сім'я, осередок суспільства, основа сучасного життя, «острів 

стабільності» в епоху «культурної революції». 
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Світ змінюється, змінюється і культура – з кожним роком людство відходить від 

консервативних цінностей на користь все більш ліберальних. Ліберальною ідеєю за суттю та 

природою є фемінізм [1], який кинув справжній виклик традиційному патріархальному 

устрою, підіймаючи проблему несправедливості становища жінок у суспільстві [1].  

Інтелігенція була «локомотивом» розвитку фемінізму – письменники, поети, музиканти 

були творцями нового часу. Однією із представниць була Леся Українка – одна з 

найвідоміших і талановитих українських письменниць, яка на рівні з Ольгою Кобилянською 

була активісткою феміністичного руху в Україні. 

Порівняно з країнами Західної Європи Російська імперія була передовою державою в 

сфері емансипації жінок саме завдяки діяльності українських феміністок [1]. Соціального 

становище особистості кінця ХІХ ст. відрізнялося від сьогодення. Леся Українка писала, щоб 

отримати право на свободу і повагу, жінці потрібен талант. Фактично тільки талановита 


