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Великдень – одне з 12 найдавніших церковних свят. Це 

урочистий і радісний празник Христового воскресіння. Він має 

декілька назв – свята й Велика неділя Пасхи, День Святої 

Пасхи або Свята Пасха. Наш народ на означення цього свята 

має ще слово “Великдень”.Саме в цей день сталося найбільше 

чудо, коли Ісус Христос власною, тобто Божою силою, сам 

встав з гробу на третій день після своєї смерті на хресті. Це 

найбільше чудо привело до віри мільйони людей. Жодне свято 

не приносить стільки радості та душевної теплоти як Пасха. Це 

дійсно Великий день! Підготовка до нього починається з 

Великого посту, під час якого богомольні люди щотижня 

відвідують церкву, приймають причастя. Майже два місяці 

триває Великий піст, протягом якого відбувається фізичне й 

духовне очищення людського єства. Крім посту, Великодню 

передують багато інших обрядів та звичаїв. Почесне місце у 

святкуванні Великодніх свят надається крашанкам та 

писанкам. За стародавнім віруванням яйце – символ початку 

життя – має магічні властивості. Згодом у слов’ян, а також у 

інших народів яйце стало символом весняного пробудження на 

Землі, символом перемоги життя над смертю. Тому фарбовані, 

розмальовані яйця вважалися оберегами, їх намагалися 

зберегти якомога довше. Писанка побутує в Україні із сивої 

давнини. Тематика писанкових мотивів пов’язана з 

оспівуванням землі, небесних світил, води, знарядь праці 

селянина, звичаями та обрядами. Зірки, хрести і сонця, 

намальовані на писанках, мають календарне значення і в 



різних народів символізують щастя, добробут. Писанка має 

насамперед обрядову функцію: з нею зустрічають весну, 

готуються до Великодня. Пофарбоване яйце є символом свята, 

освячене яйце у Великдень їли першим, повернувшись із 

церкви; крашанками та писанками обмінювались, давали 

рідним, сусідам, брали з собою в гості, роздавали жебракам. 

Список складено на основі фондів бібліотеки ЖДУ ім. 

І. Франка і містить 32 джерела інформації. Список буде 

корисний викладачам вищих навчальних закладів, вчителям 

загальноосвітніх шкіл, студентам, учням. 
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Писанки – символ України, душа українського народу. Це 

шедеври мініатюрного живопису, в яких український народ виявив 

свій мистецький геній, свою здатність до творчого мислення, 

художнього узагальнення навколишнього світу. Писанка – це 

символ Краси, Весни і Великодня, весела пісенька, часточка отчого 

дому, символ сонця, життя, безсмертя, весняного відродження, 

щастя, радості, добра, зародження життя, початку роду людського. 

Одна з легенд гласить, що у Світі існуватиме любов так довго, доки 

на Землі писатимуть писанки. 

 
Ім’я Христа, як сонце сяє, 

 

Любові шле тепло з небес. 

 

І Україна вся співає: 

 

Христос Воскрес! 

 

Христос Воскрес! 

 

Христос Воскрес! 

 


