
Учасники:
До участі в конкурсі запрошуються 
українські діти з України та з-за її 
меж у трьох вікових категоріях:  
1 категорія: 7-10 років
2 категорія: 11-13 років
3 категорія: 14-17 років

Учасники з України для участі 
в конкурсі повинні подати до 

оргкомітету:
• правильно заповнену заявку;
• письмові дозволи авторів слів та 

музики на виконання пісні;
• надруковані слова пісні.

Учасники з-поза меж України
для участі в патріаршому рівні 
конкурсу  повинні надіслати до 3 
червня 2013 року: 
• фонограму-плюс (CD або MD) 

конкурсної пісні;
• правильно заповнену заявку;
• надруковані слова пісні;
• письмові дозволи авторів слів та 

музики на виконання пісні;
• фото виконавця розміром 

10х15 см. 

Організатори конкурсу:
• Патріарша катехитична комісія 

УГКЦ
• Катехитично-педагогічний інститут 

УКУ
• Комісія у справах освіти і виховання 

УГКЦ
• Університет банківської справи 

м.Києва 
• Міжнародна громадська організація 

Фонд «Духовний вибір»
• Львівська обласна рада

Присвячується 
Року Віри 

та 1025 річниці 
Хрещення України

Віра, якою я живуВіра, якою я живу

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС 

СУЧАСНОЇ РЕЛІГІЙНОЇ ПІСНІ

Адреса оргкомітету конкурсу:
пл. Святого Юра, 5
Львів 79000 Україна

тел./факс: 0322612425
e-mail: 

pcc.ugcc@gmail.com; 
Pisnya.Sercya@gmail.com



Мета конкурсу:
примноження культурних і духовних 
цінностей українського народу шляхом 
творення і популяризації сучасної релігійної 
пісні серед українців-християн світу. 

Завдання конкурсу:
• пропагування християнських цінностей 

мистецькими засобами (звіщення Доброї 
новини через пісню); 

• виявлення і підтримка талановитих 
авторів та виконавців сучасної релігійної 
пісні;

• естетичний та духовний розвиток 
молодого покоління;

• підтримка духовного зв’язку та 
взаємозбагачення українців-християн у 
світі.

Терміни проведення конкурсу:
Парафіяльний – на визначення єпархії;
Деканальний – на визначення єпархії;
Єпархіальний – до 31 травня (заповнені протоколи 
просимо подати до ПКК до 3 червня );
Патріарший – 14-15 червня; 
Гала-концерт – 29 червня 2013 р.

Умови конкурсу:
1. Тематика пісень повинна відображати суть 

християнського покликання, християнські 
цінності. 

2. На конкурс приймаються лише дитячі  пісні (які 
відповідають віку конкурсанта) українською 
мовою. Перевага надаватиметься новим 
авторським пісням. 

3. Участь у конкурсі можуть приймати лише 
солісти. 

4. Солісти виконують одну пісню в 
інструментальному супроводі, акапельно, або 
під фонограму-мінус. 

5. Максимальний час виконання однієї пісні – 5 
хвилин.

6. Супроводжуючі особи (учасники 
інструментального ансамблю, бек-вокалісти, 
акомпаніатори, та ін.) не нагороджуються та 
не приймають участі у гастрольних турах. 

7. До участі в конкурсі не будуть допускатися 
пісні, які перемогли у попередніх конкурсах 
«Пісня серця».

8. У конкурсі не можуть брати участі переможці 
Патріаршого рівня попередніх конкурсів 
«Пісня серця», не зважаючи на перехід 
переможця в іншу вікову категорію.

Склад журі та порядок 
нагородження:

1. Склад журі затверджується 
оргкомітетом конкурсу і оголошується 
безпосередньо перед початком 
конкурсної програми. 

2. Журі визначає переможців: 
максимально одне перше місце, два 
других місця, два третіх місця. 

3. Переможці нагороджуються 
дипломами та цінними призами. Всі 
учасники отримують диплом учасника.

4. Переможці мають право брати участь у 
наступному рівні конкурсу (відповідно 
деканальному, єпархіальному, 
патріаршому).

5. До участі у патріаршому рівні 
допускаються лише переможці 
єпархіальних турів (крім учасників 
з-поза меж України).

6. Оргкомітет разом із журі можуть 
запровадити додаткові призові 
номінації («Найкраща пісня», «Приз 
глядацьких симпатій» та ін.)

7. Рішення журі остаточне і оскарженню 
не підлягає.

Критерії оцінювання:
Журі оцінює:
• поєднання мистецького образу з 

духовним змістом пісні;
• голосові дані;
• музичні здібності виконавця;
• сценічність (костюм).


