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святкових заходів з нагоди Пасхи – найголовнішого християнського свята
у Житомирському національному агроекологічному університеті
У житті кожної української людини величне і світле свято Воскресіння
Христового особливо шановане та значиме. Й не тільки тому, що приходить до нас із
радістю, квітучою та теплою порою року – весною. Це, насамперед, символ перемоги
життя над смертю, добра над злом, світла над пітьмою, віри над безнадією.
Великодні дні зазвичай спонукають кожного з нас по-новому побачити й
відчути себе в світі, оцінити чистоту своїх помислів, бажань та вчинків. А ще – бути
добрішими, милосерднішими, терплячішими один до одного.
Пам’ятаючи про це, у Житомирському національному агроекологічному
університеті 16 квітня об 11 годині в фойє актового залу університету відбудуться
заходи, присвячені Великодню.
Зокрема, діятиме виставка робіт студентів, викладачів та співробітників
університету «Великдень об’єднує!», яка має на меті: продемонструвати широке
розмаїття українських національних великодніх традицій; популяризувати та
пропагувати красу українських звичаїв у сфері декоративно-ужиткового мистецтва;
розвивати творчу активність студентів у вивченні та відродженні народних традицій;
виховувати національно-патріотичні почуття, гордості за свою країну, рідний край;
надавати студентам, викладачам та співробітникам можливості виявити свою
індивідуальність, а також працювати в команді при створенні колективних
композицій.
На виставці будуть представлені такі категорії:
- тематичні малюнки «Поліський Великдень»;
- писанкарство «Народна писанка» (традиційні писанки, мальованки, бісерні,
восківки, крашанки, зернівки, писанки виготовлені у техніці квілінг, писанки,
виготовлені з глини, дряпанки тощо);
- «Великодня паска» (оригінально оформлені та тематично представлені
традиційні паски, які супроводжуються власним оригінальним рецептом);
- художня вишивка «Світле Воскресіння» (вишиті у різних техніках великодні
серветки-рушнички для прикривання пасхального кошика).
Також діятиме фотоконкурс-виставка авторських фотографій студентів
ЖНАЕУ на тему «Україна в серці моєму», що спрямована на підтримку та розвиток
обдарувань у сфері фотомистецтва, формування національної свідомості, виховання
естетичного та художнього смаку.
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