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Скуратівський, Василь Тимофійович. 

Берегиня : худож. оповіді, новели / В. Т. 

Скуратівський . — К. : Рад. письм., 1987. 

— 276 с. : іл. 

 
       Ця книга - розповідь про український 

народний побут, звичаї, що складалися, 

випробовувалися на міцність протягом 

багатьох століть. Любов до рідної землі, 

повага до батьків, чесної праці, порядності 

у взаємостосунках – ось лейтмотив цих 

роздумів, активно звернених до 

сьогодення, до становлення нових звичаїв 

і обрядів. 

 



Скуратівський Василь Тимофійович. Дідух : 

свята укр. народу / В. Т. Скуратівський ; іл. 

та худож. оформл.: О. Коваля, Н. Коваль. — 

К. : Освіта, 1995. — 271 с. 

             Це – найбільш повне зібрання 
календарних свят українського народу. 
Автор, відомий письменник та етнограф, 
щедро ділиться з читачем своїм знанням 
духовної культури нашого народу, його 
обрядовості, традицій, фольклору, що 
сягають тисячоліть. Висока моральність 
предків, щира приязнь у стосунках, 
взаємодопомога, тонкий естетичний 
смак і, головне, високо поетичний культ 
пращурів, шанування свого родоводу – 
все це гідне наслідування нинішніми 
поколіннями. 

 



Скуратівський, Василь Тимофійович. 

Святвечір : у 2 кн. / В. Т. Скуратівський. 

— К. : Перлина, 1994.  

Кн. 1. Українці. — 284 с. : іл. 

 

               До книжки входить понад сто ґрунтовних 

описів свят та обрядів. Вони сповна 

розкривають духовний світ українців, їхній 

Божий дар творити його добрим, щедрим, 

щирим, милосердним, співчутливим, 

гостинним. Оповіді автора написані образною 

мовою, пересипані піснями, прислів’ями, 

приказками. Розрахована на якнайширше коло 

читачів, прислужиться й тим, хто опановує 

предмет «Народознавство». 

 



Скуратівський, Василь Тимофійович. 

Святвечір : у 2 кн. / В. Т. Скуратівський. 

— К. : Перлина, 1994.  

Кн. 2. Українці. — 190 с. 

 

                 Автор книжки – відомий український 

письменник, етнограф – пройшов сотні верст 

рідною Вітчизною. Від хати до хати його 

зошит повнився записами пісень, прислів’їв, 

приказок, притч, звичаїв. Потім – невтомна 

праця. І ось маємо це видання – духовний 

дивосвіт одного з найбільших європейських 

народів, який лише наприкінці двадцятого 

сторіччя здобув національну незалежність і 

лише відтепер не пошепки, а на повен голос 

може говорити про себе, як про націю, яка має 

чим збагатити світову скарбницю.  

               Книжка розрахована на якнайширше коло 

читачів, прислужиться вона й тим, хто 

опановує предмет «Народознавство». 

  

 



Скуратівський, Василь Тимофійович. 

Український рік : розповіді /  

В. Т. Скуратівський ; худож. Є. Попова. 

— К. : Веселка, 1996. — 235 с. : іл. 

  

             Ця книга – своєрідна енциклопедія 

українського народознавства, яка 

увібрала в себе багатющий досвід 

народних спостережень про погоду, 

розповіді про походження назв 

місяців, тижнів, днів, про те, коли 

краще розпочинати й завершувати ту 

чи іншу роботу тощо. Розрахована на 

широке коло читачів. 

 



Скуратівський, Василь Тимофійович. 

Український народний календар. — К. : 

Техніка, 2003. — 383 с. — (Народні 

джерела). 
 

                   Чи знаєте ви, як і коли ворожили дівчата, якою була 
посвята в парубоцтво, як закликали весну наші 
пращури, коли заготовляли лікарські рослини, 
якими символами зустрічали Новий рік в Україні? 
Про ці та інші обряди й звичаї, що вже стали 
реліктами, ви дізнаєтеся, прочитавши книжку 
Василя Скуратівського «Український народний 
календар». Вона є логічним продовженням уже 
відомих творів «Берегиня», «Посвіт», «Святвечір», 
«Русалії» та ін., які набули широкої популярності 
серед читачів. Автор зібрав багатющий матеріал про 
походження назв українських місяців та пов’язані з 
ними численні прислів’я й приказки, про зразки 
завбачень погоди та народні й релігійні свята з 
конкретним їх датуванням, а також розвідки про 
найцікавіші обряди. 

                      «Український народний календар» стане в 
пригоді всім, хто не байдужий до своєї національної 
культури.  

 



Скуратівський, Василь Тимофійович. 

Місяцелік : укр. нар. календар. — К. : 

Мистецтво, 1993. — 206 с. : іл. 

 

               Чи знаєте ви, як і коли ворожили 
дівчата, якою була посвята в парубоцтво, 
як закликали весну наші пращури, коли 
заготовляли лікарські рослини, якими 
символами зустрічали Новий рік на 
Україні? Про ці та інші обряди і звичаї, що 
вже стали реліктами, ви дізнаєтеся, 
прочитавши книгу Василя Скуратівського 
«Місяцелік». Вона є логічним 
продовженням уже відомих творів 
«Берегиня» та «Посвіт», що набули 
широкої популярності серед читачів. 
Народний календар – перше в 
українському народознавстві видання, 
яке стане в пригоді всім, хто не байдужий 
до своєї національної культури. 

 



Скуратівський, Василь Тимофійович. 

Мамина молитва : повісті, новели, есеї. 

— [Рівне] : Волин. обереги, 2004. — 

471 с. 

  

 

                Ця книга є своєрідною несподіванкою. Її автор постає 
перед нами як представник красного письменства. Його 
повісті й новели позначені глибокою психологічністю 
людських характерів, умінням проникнути у внутрішній 
мікросвіт своїх героїв, може, не завжди привабливий, але 
цілковито реалістичний. Але про це має сказати своє слово 
вдячний читач. 

                Якщо попередні видання присвячені переважно 
народознавчим студіям – звичаям, обрядам і традиціям 
українського народу, - то нова збірка являє собою нову 
грань авторських зацікавлень. Це художня проза, в якій 
відтворено нелегке життя селян у довоєнні і перші повоєнні 
роки. Герої творів – реальні прототипи людей, котрі 
вистраждали пекельні муки «збільшовиченої ери». Попри 
увесь трагізм, який випав на долю нашого народу, 
просвічується кіптявий вогник доброти й величі нашого 
народу. 

 



Скуратівський, Василь Тимофійович. 

Русалії / В. Т. Скуратівський ; ред.:  

Л. О. Ващенко, І. М. Римарук. — К. : 

Довіра, 1996. — 733 с. 

 

               У книзі описано найдавніші міфологічні 
вірування, обряди, народну символіку, 
різноманітні форми родинно-побутового і 
громадського життя, господарської діяльності – 
весь спектр матеріальної та духовної культури 
українського народу. Це по суті перша спроба 
дати більш-менш цілісну картину 
дохристиянської міфології українців із широким 
залученням нового матеріалу. 

               Книга стане в добрій нагоді учням, 
студентам, викладачам, а також усім, хто хоче 
глибше вивчити нашу давню історію та культуру. 

 



Скуратівський, Василь Тимофійович. 

«Я вас, бджоли, благословляю…». — К. : 

Техніка, 2005. — 316 с. : іл. — (Народні 

джерела). 

 

               Книжка знайомить читача з народним 
промислом – бджільництвом. Пропонується 
нова концепція історичного освоєння і 
заселення українських земель з точки зору 
бортництва, цікаво та нетрадиційно 
розповідається про народні звичаї, 
мистецтво та вірування, тісно пов'язані з 
історією України. Наводяться стародавні 
рецепти медових страв і напоїв, які стануть 
у пригоді домогосподаркам та кулінарам, 
застосування бджільницьких продуктів у 
народній медицині. 

                Розрахована на широке коло читачів. 
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