
Незабаром – Різдво. Улюблене, радісне і довгоочікуване свято дітей 

та дорослих. Обов’язково з  різдвяними піснеспівами. А на дворі ж війна… 

То ще дужче заколядуймо, ще дружніше защедруймо! Щоб постріли 

заглушити і спинити.  

Син Божий народився! Прославляймо Його! Не пройдіть мимо. 

Обов’язково завітайте! 

          Запрошуємо прославити Новонародженого Ісуса на нашому 

традиційному онлайн Фестивалі Різдвяних піснеспівів. Деталі у 

Положенні. 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про ХVІІІ Всеукраїнський онлайн-фестиваль Різдвяних піснеспівів 

з МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ 

у Національному університеті «Острозька академія» 

25 грудня 2022 р. – 19 січня 2023 р. 

  

І. Загальні положення 

1. Всеукраїнський фестиваль Різдвяних піснеспівів відбувається щороку у 

студентсько-викладацькому храмі преп. Федора Острозького Національного 

університету «Острозька академія» і стає хорошою традицією. 

На жаль, цьогоріч через російську агресію Фестиваль планується 

проводити онлайн. 

2. Засновником та організатором Фестивалю є настоятель та актив 

студентсько-викладацького храму преп. Федора Острозького Національного 

університету «Острозька академія». 

 

ІІ. Мета Фестивалю 

Фестиваль Різдвяних піснеспівів проводиться з метою пошанування 

головної події планетарного значення – Різдва Христового, збереження і 

розвитку Різдвяних традицій нашого краю, України, інших країн світу, 

підвищення духовно-культурного рівня населення, посилення ролі народної 

творчості, мистецтва у формуванні світогляду та естетичних смаків молодого 

покоління та суспільства загалом; обміну досвідом роботи із залученням 

молодого і старшого поколінь до збереження народних традицій та обрядів, 

налагодження зв’язків у культурній та освітніх сферах з іншими областями 

України, іншими країнами Європи та світу. 

 

ІІІ. Учасники Фестивалю 

До участі у Фестивалі запрошуємо світські й духовні колективи: дитячі, 

шкільні, студентські; аматорські і професійні творчі колективи, хори та 

ансамблі, а також індивідуальних виконавців з усієї України (вікових 

обмежень немає), інших країн світу, які прагнуть долучитися до збереження і 

примноження Різдвяних традицій. 

 



ІV. Організаційний комітет Фестивалю: 

1. Жуковський Василь Миколайович, доктор педагогічних наук, професор; 

керівник науково-дослідницької лабораторії християнської етики, психології 

та педагогіки; настоятель ставропігійного студентсько-викладацького храму 

преп. Федора Острозького Національного університету «Острозька академія».  

2. Гефтер Юлія Олексіївна, регент хору ставропігійного студентсько-

викладацького храму преп. Федора Острозького Національного університету 

«Острозька академія». 

  

Оргкомітет зобов’язується: 

– розробити положення про Фестиваль і ознайомити з ним учасників; 

– провести рекламно-інформаційну роботу; 

– виготовити дипломи для нагородження учасників Фестивалю. 

 

V. Умови участі у Фестивалі 

1. Учасники Фестивалю представляють відеозапис одного Різдвяного 

піснеспіву (до 3-х хвилин). 

2. Вимоги до відеозапису: 

- відео, яке подається для участі у фестивалі, може бути зняте не пізніше 2022 

року. Учасники минулорічних ХVІ та ХVІІ фестивалів повинні 

презентувати нові Різдвяні піснеспіви (не ті, які вони виконували на ХVІ 

та ХVІІ фестивалях); 

- може бути як аматорська, так і професійна зйомка; 

- відео має бути зняте горизонтально; 

- не допускається монтаж відео, редагування зображення чи звуку 

ефектами, заставками та фільтрами; 

- якщо є концертмейстер, то на відео його повинно бути добре видно; 

- піснеспів повинен виконатись без перерви чи обрізок єдиним відео, що не 

перевищує 3 (трьох) хвилин. 

3. Виступи можуть бути виконані a cappella або із інструментальним 

супроводом (без використання фонограми, мінусовки та будь-яких 

інших записуючих аудіоносіїв). 

4. Просимо не використовувати у Ваших виступах язичницькі та світські 

атрибути, на кшталт: шаблі, списи, образи темних сил, водіння кози тощо. 

5. Виконання піснеспіву має бути державною українською мовою або 

мовою країни-учасника. 

6. Заявку (текст) і відео (посилання на відео-файл на YouTube-канал) на 

участь у Фестивалі необхідно подати до 12 січня 2023 р. включно одним 

листом на e-mail: christmassongsostroh@gmail.com 

Зразок оформлення заявки учасника подаємо. 

7. Доступ до перегляду відео буде відкрито з 25 грудня 2022 року по мірі 

надходження, опрацювання та реєстрації учасників за інтернет-адресою 

ХVІІІ Всеукраїнського онлайн-фестивалю Різдвяних 

піснеспівів: http://bit.ly/3pnmUkU 

8. Додаткові запитання за адресою: christmassongsostroh@gmail.com 

mailto:christmassongsostroh@gmail.com
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3pnmUkU%3Ffbclid%3DIwAR3_Yt1qHQxFxD033O61hMB9Laf5fiEDhMPeoMjDB_WIkdWnWvTm_l8b6KM&h=AT1CEM-dcZzln4sYrVs3SVd9WEp75aTKcxXXEwy2mAlnOhDbEy9aI4KA5SppPSSJ3t3de4aQrcuEuIuqp-Z9gn4gmpR5F624xgna2HAQrusYTlFFiouap5MKCupcPNMp9b4H&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3NGkG7Fakmv2vGBJ8wY8YC7K8aN0WLPA5xsVVvIVlkrJk1d4h1lelmCLyAe5XZ4I-RhrrBYd7-d8wrdCeryqQnwNM8P1PdOnTO7so2lcKIjd8X-0jlEckTv4MzdbyOr3PBe0q_dlAVGLYEuta-fOnGpsQcF9MgSBBqTOFWa-WVHseB
mailto:christmassongsostroh@gmail.com


9. Якщо у текстовій заявці і відео-файлі не будуть дотримані умови 

Фестивалю, то ці заявки розглядатися не будуть. 

10. Усі учасники, чиї заявки будуть прийняті, будуть повідомлені про це на 

електронні адреси, з яких надійшли заявки. 

 

VI. Нагородження 

ХVІІІ Всеукраїнський онлайн-фестиваль Різдвяних піснеспівів не є 

конкурсом, тому він не передбачає переможців і присудження І, ІІ, ІІІ-х 

місць. 

  

Всі учасники Фестивалю отримають дипломи в електронному вигляді. 

 Фінансування Фестивалю. Організація і проведення Фестивалю 

пов’язані  з певними фінансовими витратами.  

Сума благодійного внеску складає 50 гр. При бажанні благодійники 

можуть жертвувати на Фестиваль й інші суми.  

 
Наші реквізити 

1. Картка для поповнення 

5168 7456 0845 6239  

Приватбанк  

Жуковський Василь Миколайович  

 

Або   

2. ТВБВ №10017/0122 філії-Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк» 

відкрито рахунки: 

 № UA273333680000026009300994165  

МФО 333368 

 ЗКПО 40211362  

одержувач: ГО «Всеукраїнська асоціація педагогів і психологів» 

 банк отримувача: Ф-я РОУ АТ «Ощадбанк» м.Рівне 

 

 

Василь Жуковський, 

настоятель студентсько-викладацького храму 

преп. Федора Острозького Національного університету 

"Острозька академія", голова оргкомітету 

Додаток до ПОЛОЖЕННЯ 

  

 

ЗАЯВКА УЧАСНИКА 

ХVІІІ Всеукраїнського онлайн-фестивалю Різдвяних піснеспівів 



25 грудня 2022 р. – 19 січня 2023 р. 

  

– Ім'я та прізвище соліста або повна назва колективу 

– Назва навчального закладу (установи, підприємства) 

– Місто (село), область, країна (для зарубіжних учсників) 

– ПІБ керівника колективу (концертмейстера) 

– Контактні дані (№ телефону, e-mail) 

  

  

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ 

  

ЗАЯВКА УЧАСНИКА 

ХVІІІ Всеукраїнського онлайн-фестивалю Різдвяних піснеспівів 

25 грудня 2022 р. – 19 січня 2023 р. 

  

Дитячий вокальний ансамбль «Калина» Рівненського районного центру 

дитячої та юнацької творчості 

Смт. Клевань Рівненського району Рівненської області 

Керівник: Романенко Вероніка Володимирівна 

Концертмейстер: Шевченко Надія Сергіївна 

097 300 20 50 (керівник) 

Kalyna_klevan@ukr.net  

 

+ посилання на відео-файл на YouTube-канал. 

 

mailto:Kalyna_klevan@ukr.net

