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«Проте сподіваюся, що у сукупності, 

зібрана по тематичних блоках і, 

наскільки це було можливо, 

систематизована, ця мозаїка все ж 

таки зможе наблизити читача до 

цілісного погляду на традиційну 

культуру українського народу – явище 

унікальне, неповторне і багатогранне» 

Олена Буряк 

Боряк О. О.   Україна: етнокультурна мозаїка [Текст] : [етнокультурні нариси, 

присвячені традиційному буттю пересічного українця 19-20 століття, йдеться про свята і 

будні, звичаї та обряди, повір'я і символіку та багато що інше] / Олена Боряк ; [голов. 

ред. Світлана Головко ; ред. Юрій Медюк]. – Київ : Либідь, 2006. – 325, [3] с. 



Наш народ має багату культуру,  

величезний скарб якої складається з цінностей, 

надбаних багатьма поколіннями  



Мазуркевич, О. П.   Звичаєві норми етикету у традиційній культурі українців : 

навч. посіб. : [рек. МОН України як навч. посіб. для студ. ВНЗ] / Мазуркевич О. 

П., Дячук В. П. ; МОН України, М-во культури України, Київський нац. ун-т 

культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2022. – 217, [1] c.  



У посібнику розглянуто буття 

людини у просторі культури, поняття 

«рід–покоління», духовність 

родинного середовища, цінності 

національної культури, традиційну 

родинну обрядовість українців, форми 

збереження історичної та родової 

пам′яті, теоретичні аспекти 

генеалогії, методи дослідження 

родоводу 

Черепанова, С. О.   Філософія родознавства : навч. посіб. /  

Світлана Черепанова ; [передм. В. Г. Скотного]. – Київ : 

Знання, 2008. – 460, [4] с. 



Шкода, М. Н.   Традиції і свята українського народу / М. Н. 

Шкода. – Донецьк : БАО, 2007. – 384 с. 



З прадавніх часів до нас ідуть життєва 

мудрість та настанови щодо способу 

життя. Вони закладені в українських 

звичаях, обрядах, фольклорі, адже в них - 

світовідчуття та світосприймання нашого 

народу. У них пояснюються та 

обґрунтовуються взаємини між людьми, 

цінність духовної культури окремої людини і 

народу взагалі. 

Українські традиції / упоряд. та передм. О. В. 

Ковалевского. – Харків : Фоліо, 2004. – 571, [5] с.  





Грушевський М. Ф.   Дитина у звичаях і 

віруваннях українського народу / Марко 

Грушевський ; [керівник проекту Л. 

Дунаєвська ; упоряд. тексту і авт. післямови 

Я. Левчук ; упоряд. іл. матеріалу В. 

Грушевська ;  

фото Я. Левчук]. – Київ : Либідь, 2006. – 

253, [3] с.  



Косміна О. Ю.   Традиційне вбрання 

українців [Текст] = Traditional Ukrainian 

Clothing. Т. 1 : Лісостеп. Степ / Оксана 

Косміна. – Київ : Балтія-друк, 2008. – 

157, [3] с.  



Ніколаєва Т. О.   Український костюм. 

Надія на ренесанс [Текст] = Ukrainian 

costume: hope for a renaissance : [альбом] 

/ Тамара Ніколаєва ; НАН України, Ін-т 

мистецтвознавства, фольклору та етнографії  

ім. М. Рильського. – Київ : Дніпро, 2005. – 

317, [3] с.  



Жайворонок, В. В.   Знаки української 

етнокультури : словник-довідник / Віталій 

Жайворонок; ; [худ. оформ. О. О. 

Міхнушова] ; НАН України, Ін-т 

мовознавства імені О. О. Потебні. – Київ : 

Довіра, 2006. – 703, [1] c.  



Лозко, Г. С.   Українське народознавство : [навч. посіб.] : рек. 

МОН України / Галина Лозко. – Вид. 5-те, зі змінами та 

доповненнями. – Тернопіль : Мандрівець, 2014. – 512 с.  



Етнографія України :  [навч. посіб.] : рек. 

МОН України як навч. посіб. для студ. ВНЗ 

/ за ред. С. А. Макарчука. – Вид. 2-ге, 

переробл. та допов. – Львів : Світ, 2004. – 

517, [3] с.  



Юрій, М. Ф.   Етнологія : навч. посіб. / Юрій 

М. Ф. – Київ : Дакор, 2006. – 355, [5] с.  



Народна творчість дуже тісно пов'язана із 

звичаями, що являють собою закони, 

якими українці керувались щоденно 



Основи народознавства : навч. посіб. 

/ Уманський держ. пед. ун-т імені Павла 

Тичини, Ін-т філол. та суспільствознавства, 

Ф-т укр. філології, Каф. укр. літ-ри та 

українознавства ; [уклад.: І. Г. Терешко, В. 

А. Гончарук ; рец.: Сивачук Н. П., Йовенко 

Л. І.]. – Умань : Візаві : Видавець 

Сочінський, 2014. – 346, [1] c.  



Циганок, О. О.   Етнографія України : навч.-

метод. посібник / О. Циганок ; [рец.: Сивачук Н. 

П., Йовенко Л. І.] ; МОН України, Уманський 

держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – [Вид. 2-ге, 

допов. і переробл.]. – Умань :  

Жовтий О. О., 2011. – 129, [1] с.  

Етнографія України : курс лекцій / МОН 

України, Уманський держ. пед. ун-т імені 

Павла Тичини ; уклад. Дудник О. В. ; [рец.: 

Романюк І. Р., Доморослий В. І., Лісовська 

О. В.]. – Умань : Візаві, 2019. – 147, [1] с.  



Українська етнологія : навч. посіб. для 

студ. ВНЗ : рек. МОН України 

/ В. К. Борисенко, М. В. Гримич, 

О. П. Гончаров [та ін.] ; за ред.  

В. К. Борисенко]. – Київ : Либідь, 2007. – 

398, [2] с.  

Ігнатенко, І. В.   Етнологія для народу 

/ Ірина Ігнатенко. – Харків : Клуб сімейного 

дозвілля, 2016. – 319, [1] c.  



Як і рідна мова, звичаї об'єднують людей в один народ.  

Того, хто забуває звичаї, карають Бог і люди, а, за українським 

повір'ям, у батьків, що не дотримуються звичаїв, 

народжуються діти, які стають вовкулаками. 



Варивончик, А. В.   Художні промисли 

України: генеза, історична еволюція, 

сучасний стан та тенденції : монографія 

/ Анастасія Варивончик. – 2-ге вид., 

переробл. і допов. – Київ : Ліра-К, 2020. – 

551, [1] c.  



Етнонаціональні процеси в Україні: 

історія та сучасність : [кол. моногр. 

провідних науковців України з проблем 

етнічної історії та сучасних 

міжнаціональних взаємин в Україні] 

/ О. Б. Беренштейн, Н. А. Зіневич, 

В. Т. Зінич [та ін.] ; за ред. В. І. Наулка. – 

Київ : Голов. спеціаліз. ред. літ-ри мовами 

нац. меншин України, 2001. – 423, [1] c.  



Науковий інструментарій українознавця : [довідник] / МОНмолодьспорту 

України, Нац. науково-дослідний ін-т українознавства та всесвітньої історії ; [наук. 

ред., кер. авт. кол. Л. К. Токар ; рец.: О. С. Рубльов,  

В. С. Крисаченко]. – Київ : ННДІУВІ, 2012. – 375, [1] c. 



Дякуємо за увагу! 


