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Зимовий цикл українських свят: 
4 грудня – Свято Введення (Третя Пречиста) 

19 грудня - День Святого Миколая 

22 грудня - День святої Анни 

25 грудня - Спиридона Сонцеворота 

1 січня - Новий рік. Новорічна коляда 

6 січня - Святвечір 

7 січня - Різдво Христове 

13 січня - Меланки (Маланки), Щедрий вечір, щедра 
кутя 

14 січня - Новий старий рік та свято Василя 

18 січня - Голодна кутя або Другий Свят-вечір 

19 січня - Свято Водохреща (Йордан) 

20 січня - Івана Хрестителя 

29 січня – Петра Вериги 

15 лютого – Стрітення Господнє. 



       День Святого Миколая, 

Новий рік і Різдво – свята, з 

якими в кожну оселю 

приходить чудова казка. 

Серед багатьох зимових 

свят – ці найвеселіші. 



Шкода М. Н. Традиції і свята українського 

народу / М. Н. Шкода. - Донецьк : БАО, 2007. - 383 с. 

Посібник розповідає про різні календарні свята: 

державні, професійні, родинні. Вміщено коментарі щодо 

традицій святкування й з уточненням народних прикмет, 

пов'язаних із кожною конкретною датою. Чималу увагу 

приділено опису повір'їв та оберегів, що супроводжують 

українців в побуті, а головне - в особливі моменти життя, у 

святкові дні. 

Шкода М. Н. Люба моя Україна : свята, 

традиції, звичаї, обряди, прикмети та повір'я 

укр. народу / М. Н. Шкода. - Донецьк : БАО, 

2009. - 543 с.  

Пропонована книга містить матеріали про народні 

традиції, обряди та свята, відомості з української 

міфології та історії культури. Безліч цікавих фактів 

роблять видання справжнім подарунком для всіх 

шанувальників української культури. 



Ткач М. Українська звичаєва культура : монографія / М. 

Ткач. - Київ : Ліра-К, 2020. - 591, [1] с. 

У монографії здійснено дослідження з 

традиційної культури українців, зокрема звичаєвої 

та обрядової. Розглянуто матеріал про основні 

родинні, обрядові, побутові та громадські звичаї 

українців, здійснено аналіз основних календарних і 

родинних обрядів.  

Воропай О. Звичаї нашого народу : етнограф. нарис / 

Олекса Воропай. - Харків : Фоліо, 2004. - 507, [1] с.  

У нарисі описано українські народно-календарні звичаї, які 

мають місце протягом цілого року. Розділи розташовані за порами року 

: “Зима”, “Весна”,” Літо”, “Осінь”. 

Скуратівський В. Т. Український 

народний календар / В. Скуратівський. - 

Київ : Техніка, 2003. - 383 с. - (Народні 

джерела). 

Автор розповідає про обряди та звичаї 

українського народу, про походження назв 

місяців та пов’язані з ними прислів’я і приказки, 

про народні й релігійні свята, якими символами 

зустрічали Новий рік та інші свята. 



Українська етнологія : навч. посіб. для студентів 

вищ. навч. закл. / В. Борисенко [та ін.]. - Київ : Либідь, 

2007. - 398, [1] с. 

У посібнику аналізуються теоретичні 

проблеми української етнології, пов'язані з 

етногенезом українців та формуванням регіональної 

специфіки. Також висвітлюється історія розвитку 

етнологічної науки, традиційна культура українців - 

житло, одяг, харчування, звичаї, обряди та ін. 

Гончаренко М. С. Етновалеологія : 

навч. посіб. / М. С. Гончаренко, І. Є. 

Набока. - Харків : Бурун кн. ; Київ : КНТ, 

2012. - 295 с. 

У виданні розкрито особливості світогляду, 

моральних цінностей та виховних ідеалів 

українців, відображено специфіку родинного 

виховання, сімейної обрядовості та оздоровчих 

технологій в етнокультурі українського етносу. 

Ігнатенко І. Етнологія для народу / І. Ігнатенко. - 

Харків : Клуб Сімейн. Дозвілля, 2016. - 319, [1] с.  

Книга розповідає про обряди та традиції відзначення свят 

річного циклу, зокрема про зимовий цикл народного календаря. 



Українські  свята : іл. посіб. / [упоряд. Л. С. 

Стецько]. - Львів : Панорама, 2003. - 259, [8]  с.  

Подано методичну розробку матеріалів на релігійно-

обрядову тематику для організації проведення свят, з 

використанням сценаріїв, обрядових пісень та забав. 

Вікланд Л. Український стиль. 

Народні традиції у повсякденному 

житті / Л. Вікланд, А. Стівенс. - Київ : 

Києво-Могил. акад., 2011. - 183 с.  

Книга з'явилася внаслідок 20-річної 

місіонерської роботи авторки книги в 

Україні. Яка прагнула "збагнути душу 

українців", відкрити світові унікальність 

української культури, витончений смак її 

носіїв. 

Курочкін О. Святково-обрядова культура : вибр. пр. / 

О. Курочкін. - Київ : Ліра-К, 2020. - 297, [1] с.  

У збірник увійшли наукові розвідки й статті 

присвячені проблемам генезу святково-обрядових традицій, 

їх розвитку і трансформації в просторі і часі. 



Скуратівський В. Дідух: свята українського народу / В. 

Скуратівський; іл. та худож. оформ.: О. Коваль, Н. Коваль. - Київ : 

Освіта, 1995. - 271 с. 

Книга є зібранням календарних свят українського народу. Автор ділиться 

знаннями духовної культури нашого народу, його обрядовості, традицій та фольклору. 

До кожної з книг входять понад сто грунтовних описів свят та обрядів, які 

сповна розкривають духовний світ українців, їхній дар творити його добрим, щедрим, 

щирим, милосердним та гостинним. 

Скуратівський В. Т. Білояр : оповідання / 

В. Скуратівський ; худож. Євген Удін. - 

Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2003. - 140, [3] с.  

Матеріал збірника знайомить з народними 

святами, традиціями, звичаями та обрядами українців.  

Скуратівський В. Вінець : [укр. нар. календар] / В. Скуратівський. 

- Київ : УСГА, 1994. - 231, [1] с.  

До видання увійшли описи народних свят, забав, ворожінь, обрядових дійств, 

прикмет, а також приповідки, прислів'я, тексти пісень, пов'язаних з проведенням 

сільськогосподарських робіт. Виразна, колоритна мова дає змогу відчути витоки 

духовної культури українського народу.  

Святвечір : нариси-дослідж. у 2-х кн. / В. 

Скуратівський. - Київ : Перлина, 1994. - 

(Українці) 

 Кн. І. - 284, [1] с. 

 Кн. 2. – 190 с. 



Уроки з народознавства : навч. посіб. / [упоряд. М. 

В. Масловська]. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. 

Франка, 2010. - 303 с. 

Радуйся, земле, Коляда іде! : [посібник ] / [Я. Музиченко]. - 

Київ : Смолоскип, 2000. - 152 с. 

У книзі подаються відомості про традиційні зимові свята та 

поради щодо влаштування цих свят.  

Пістун Т. В. "Свою Україну любіть..." : посіб. для педагогів, 

студентів, учнів. - Тернопіль : Навч. кн. – Богдан, 2004. – 175 с.  

До посібника увійшли розробки виховних бесід, 

просвітницьких годин, сценарії народних та календарних свят. 

Плевницька А. П. Святкуймо разом : кращі сценарії, ігри та 

розваги для учнів, батьків, учителів / А. П. Плевницька. - Донецьк : 

БАО, 2005. - 126,[1] с.  

Збірник містить сценарії українських вечорниць, вертепів, зустрічей 

Нового року в народних традиціях; варіанти сценаріїв проведення 

традиційних та новорічних шкільних свят.  

Шкільні свята : [у 2-х ч.] / [упоряд.: Н. М. Білоус, М. В. 

Масловська]. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. 

   Ч. 1 : [Державні свята. Календарна обрядовість]. - 323 с.  

У виданні зібрано найкращі розробки сценаріїв родинних і державних свят, 

вечорів, фольклорно-етнографічних заходів, які цікаво й оригінально розкривають 

основні теми виховної роботи в школі. 

Посібник  знайомить  з духовним багатством  українців,  їх 

символами, елементами родинної та календарної  обрядовості. 



Жайворонок В. Знаки української етнокультури : 

слов.-довід. / В. Жайворонок - Київ : Довіра, 2006. - 

703 с. 

Реєстр словника вміщує тлумачення окремих понять : 

окремих власних назв, історичні, міфологічні, 

культурологічні, антропонімічні та географічні 

найменування, з якими тісно переплетені історична доля та 

світогляд українського народу. 

Багнюк А. Символи українства : худож.-інформ. 

довід. / А. Багнюк. - Вид. 2-ге, допов. - Тернопіль : 

Терно-граф, 2009. - 828 с. - (Коріння Української нації) 

У книзі розкрито значення і зміст античних, 

християнських і національних символів та образів, що 

належить до основи української духовності. 



Нехай Вам сяють Різдвяні 

вогні! 

Здоров’я й добробуту Вашій 

сім’ї! 

Бажаєм, щоб завжди робота 

була, 

І щоби раділа вся Ваша сім’я. 

Щоб рік, що наступить, 

Був кращий за всіх 

Вам злагоди й миру і в справах 

успіх! 

 


