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Чернецький, Юрій Олександрович.
Україна : історія, природа, мистецтво / Ю. О. 

Чернецький. - Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2009. 
- 317 с.

Україна є державою славною, великою і дуже розмаїтною. 
Кожен з її регіонів має свою неповторність. Автор книжки 

знайомить читачів із географією різних українських теренів: 
описує їхній рельєф, називає найбільші річки й озера, лимани, 
водосховища тощо. Подає відомості про природно-заповідний 

фонд, флору й фауну; розповідає про історію заселення цих 
країв, про представлені в них різноманітні стародавні 

культури, про народи й племена, які справіку замешкували 
територію України, а також про визначні війни й події. У 

книзі детально описано найвидатніші архітектурні пам'ятки 
нашої країни, які мають вагу світового рівня.



Люба моя Україна.
Свята, традиції, звичаї, обряди, прикмети та 
повір’я українського народу / М. Н. Шкода. -

Д.: БАО, 2011. - 543 с.

Світ українських традицій нескінченно багатий. 
Століттями складалася гармонійна система 

обрядів та вірувань, які на сучасному історичному 
етапі знову набувають популярності. Книжка 

розповідає про народні традиції, обряди і свята. 
Матеріали з української міфології та історії 

культури не залишать байдужим жодного читача. 
Безліч цікавих фактів, захоплива манера розповіді 
роблять видання справжнім подарунком для всіх 

шанувальників української культури.



Українці: народні вірування, повір'я, 
демонологія: збірник / Упоряд., примітки 

та бібліогр. нариси А.П. Пономарьова, 
Т.В. Косміної, О.О. Боряк. - К.: Либідь, 

1991. - 639 с.

3бipкa знайомить із класичними зразками 
української етнографічної спадщини, які довгий 

час були вилучені з нашого духовного життя. 
Перед читачем постає дивовижний і 

захоплюючий світ уявлень наших предків, їхні 
звичаї, вірування, забобони тощо



Культура і побут населення 
України: навч. посiб. для вузів / 
В. І. Наулко, Л. Ф. Артюх, В. 

Ф. Горленко [та ін.]. - К.: 
Либідь, 1991. - 232 с.

Навчальний посібник з українського 
народознавства - перша спроба видання такого 

типу. Воно містить огляд основних етапів 
етнічної історії України, розвитку 

матеріальної та духовної культури її 
населення.



Ілюстрації з представленої книги.

Наддніпрянщина, кінець ХІХ ст.

. 

Гуцульщина.

Український народний одяг. 

Поділля.

Волинь.



Ілюстрації з представленої книги.

. 

Інтер’єр поліської хати.

Інтер’єр традиційного подільського житла. Хмельниччина.



Ілюстрації з представленої книги.

. 

Український святковий та обрядовий посуд.

Український народний посуд.



Ілюстрації з представленої книги.

. 

.
Свято проводів зими.

Купальські свята.



Українська культура: лекції / ред. Д. 
Антонович; упоряд. С. Ульяновська; авт. 
вступ. ст. І. Дзюба. - К.: Либідь, 1993. -

589 с.
Ця книжка — унікальна спроба цілісного дослідження феномена 
української культури з найдавніших до новітніх часів, здійснена 

у 30-ті роки українськими вченими-емігрантами в Чехо-
Словаччині. Лекції Д. Антоновича, Д. Чижевського, Д. 

Дорошенка, В. Січинського та інших непересічних фахівців 
дають ґрунтовне уявлення про розвій вітчизняної освіти та 

книгодруку, філософії та релігії, різних видів мистецтва тощо. 
Вперше публікуються біографічні відомості про авторів, які 

розкривають складну картину наукового й громадського життя 
на Україні та в еміграції передвоєнних років. Численні 

ілюстрації охоплюють основні види українського образотворчого 
мистецтва.



Воропай, Олекса.
Звичаї нашого народу: Етнограф. нарис / О. 

Воропай. - Х. : Фоліо, 2005. - 508 с.

Як готувалися до Свят-вечора і як зустрічали Різдво 
Христове, як гуляли Масляну і як поводилися у 

Великий піст, як святкували Великдень і які розваги 
припадали на Івана Купала — про це йдеться у 

виданні, яке знайомить з багатим і різноманітним 
світом народних звичаїв, за якими жили українці з 

давних-давен до нашого часу. Звичаї, що дісталися нам 
у спадщину від дідів-прадідів, не втратили свого 

значення й сьогодні. Збагачені кращими зразками 
народної творчості — обрядовими піснями, віршами, 

легендами, — вони є найдорожчою скарбницею духовної 
культури українського народу.



Воропай, Олекса.
Звичаї нашого народу: 

Етнографічний нарис / О. 
Воропай. - К.: Оберіг, 1993. - 590 с.



Нізовський, Андрій Юрійович.
Сто великих реліквій і скарбів України / 

А. Ю. Нізовський. - К.: Арій, 2009. - 399 с.

У  виданні докладно описано реліквії, що належали колись 
відомим історичним діячам і стали нині символами 

нашої державності; і скарби духовні — книги, картини, 
ікони; і предмети матеріального побуту — витвори 
ювелірного мистецтва, речі із стародавніх курганів і 

таємничих скарбів, виявлених на великій території нашої 
країни, і багато чого іншого. 



Борисенко, Валентина Кирилівна.
Весільні звичаї та обряди на Україні: (іст.-

етнограф. дослідж.) / В. К. Борисенко; АН УРСР, 
Ін-т мистецтвознавства, фольклору та 

етнографії ім. М. Т. Рильського. - К.: Наук. 
думка, 1988. - 192 с.

У книзі досліджуються весільні звичаї та обряди на 
Україні, розглядається структура обряду, типи 

весілля в різних етнографічних регіонах, наводяться 
тексти весільних пісень. Опис обрядів багато 
проілюстровано малюнками, в тому числі із 

старовинних та іноземних видань.



Ілюстрації з представленої книги.

Весільний одяг. Чернівецька область. 
Кінець ХІХ ст. 

Весільний вінок. Чернівеччина. 

Виготовлення короваю. Чернігівська область.



Афоризми відомих українців / голов. 
ред. О. В. Красовицький; відп. за вип. 

А. С. Юхно; худож.-оформ. О. Д. 
Кононученко. - Х.: Фоліо, 2015. - 31 с.

Український письменник і журналіст 
Володимир Голобородько сказав жартома: 

"Афоризм - це добре відредагований роман". У 
цьому сенсі невеличка збірка, що ви тримаєте в 

руках, - товста книга, адже в ній зібрано 
висловлювання відомих українців - філософські, 
жартівливі, але в кожному разі - дуже дотепні. 



Лозко, Галина Сергіївна.
Українське народознавство: монография / Г.С. 

Лозко. - 2-е вид. - Х.: Див, 2005. - 470 с.

Автор не тільки значно розширила коло народознавчих 
проблем, але і доповнила книгу новими фактичними 

даними (зокрема розділи про походження українського 
народу, міфологію, пантеон слов'янських Богів, державну 

символіку, додано відомості про цілющі рослини і 
священних тварин тощо). Відтворено давній календар 
наших Пращурів "Коло Свароже", зроблено докладний 
аналіз Велесової Книги, яка нині вивчається у курсі 

шкільної програми з літератури. Видання доповнене 
ілюстративним матеріалом, а також великим списком 

наукових джерел.



Художня культура України: навч. посіб. для 
загальноосвіт. навч. закл. України / Л. М. 

Масол, С. А. Ничкало, Г. І. Веселовська, О. І. 
Оніщенко; за заг. ред. Л. М. Масол; Ін-т 

пробл. виховання АПН України. - Київ: Вищ. 
шк., 2006. - 239 с.

Висвітлено найвизначніші явища художньої 
культури України від найдавніших часів до 

сучасності.
Для загальноосвітніх навчальних закладів.



Ілюстрації з представленої книги.

А. Мокрицький «Портрет дружини». В. Тропінін «Пряля» Т. Шевченко «Портрет А. І. Закревської»



Ковальчук, Олександр Володимирович.
Українське народознавство: кн. для вчителя / 
О. В. Ковальчук. - Київ: Освіта, 1994. - 174 с.

У книжці досліджуються основні питання 
українського народознавства: походження 

традицій та обрядів, значення народної символіки 
в ужитковому мистецтві, описуються прийоми 

народної медицини та системи передбачення 
погоди, подаються цікаві матеріали з народної 

демонології, використовуються фольклорні 
тексти. 



Культура і побут населення України: навч. 
посіб. для вузів / В. І. Наулко, Л. Ф. Артюх, 
В. Ф. Горленко [та ін.]. - 2-ге вид., доп. та 

перероб. - К.: Либідь, 1993. - 285 с.

Перше видання цієї книжки (1991 р.) стало водночас 
і першим знайомством читача з оригінальним 
систематизованим посібником з українського 

народознавства. У другому, доповненому і 
переробленому виданні з урахуванням новітніх 

даних подано огляд основних етапів етнічної історії 
України, розвитку різноманітних сфер 

матеріальної та духовної культури її населення, 
містяться відомості про українську діаспору та її 

культурні надбання.



Пригорницький, Володимир Васильович. 
Народні свята / В. В. Пригорницький. -

Ужгород: Карпати, 1989. - 146 с.

В книзі розповідається про традиційну і 
сучасну обрядову символіку в народних святах 

Закарпаття, Прикарпаття і Північної 
Буковини.



Українські традиції: [збірник] / упоряд. та 
передм. О. В. Ковалевського. - Х.: Фоліо, 

2006. - 573 с.

Дане видання є збіркою різноманітних 
літературних творів, кожний з яких належить 

певному історичному періоду та етапу 
становлення нашої держави. Починаючи з 

перекладів праць Геродота та витягів з Велесової 
книги, тексти, представлені в оригіналі чи 
авторській інтерпретації, складаються у 

своєрідний варіант компілятивної літературної 
історії України.



Українська минувщина: іл. етногр. 
довідник / А. П. Пономарьов, Л. Ф. 

Артюх, Т. В. Бетехніна. - К.: Либідь, 
1993. - 255 с.

Ця книга - своєрідна енциклопедія традиційної 
культури та побуту українців. Стислі, але ємкі 

відомості про забуті способи ведення 
господарства, хатнє начиння, народну моду, 

кулінарію, медицину, звичаї та обряди, 
демонологію тощо розміщені за зручним для 
читача тематично-абетковим принципом і 

супроводжуються оригінальними 
ілюстраціями.



Маланюк, Євген Филимонович.
Нариси з історії нашої культури / Є. Ф. 
Маланюк. - Репринт. вид. - К.: Обереги, 

1992. - 80 с. 

Вихідні дані оригіналу: Нью Йорк, 1954 
У нарисах видатного дослідника-аналітика і 
поета зарубіжжя подається глибокий огляд 
етапів розвитку української культури в її 

тісних взаємозв'язках із цивілізованим світом 
від античних часів до початку ХХ століття.



З вищепредставленими та іншими виданнями
можна ознайомитись в

Відділі суспільно -політичної
літератури ОНМедУ

за адресою:
м. Одеса, вул. Мечникова, 2 а.

З  п о в а г о ю ,  б і б л і о т е к а р  Н Б  О Н М е д У
Ч е р к а с о в а

Н а т а л і я  В а л е н т и н і в н а .
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