
Додаток 1 
до оголошення про проведення мистецького 

конкурсу на виробництво (часткове) 

радіопроєкту «Дивовижне поряд» (робоча 

назва) для радіоканалу «Українське радіо» 

дирекції «Українське радіо» АТ «НСТУ»  

 

ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ 

Мистецького конкурсу на виробництво (часткове) 

радіопроєкту «Дивовижне поряд» (робоча назва)  

для радіоканалу «Українське радіо» 

дирекції «Українське радіо» АТ «НСТУ» 

 

Замовлення: 

Виробництво (часткове) радіопроєкту «Дивовижне поряд» (робоча назва, цикл передач) 

для радіоканалу «Українське радіо» дирекції «Українське радіо» АТ «НСТУ». 

 

Кількість (обсяг замовлення): 

Виробництво (часткове) у 2021 році текстових та аудіоматеріалів* за участю 

запропонованих учасником одного або двох ведучих** для 25 випусків радіопроєкту 

«Дивовижне поряд» (робоча назва) із загальним хронометражем одного випуску до 30 хвилин, 

що описують у репортажному жанрі захоплюючі життєві історії або цікавих героїв, для виходу 

на радіоканалі «Українське радіо» протягом 2021–2022 років. 

*Додатковою перевагою буде пропозиція короткої відеоверсії передачі для Youtube-

каналу «Українського радіо». 

**Ведучий/ведуча/ведучі бажано з досвідом ведення радіо- або телепередач у 

репортажному жанрі. 

 

Виробництво (часткове) передбачає: 

 створення деталізованих сценаріїв для одного/однієї або двох ведучих 

(запропонованих учасником) для циклу передач з дотриманням вимог статей 9, 10 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення» та з урахуванням концепції мовлення радіоканалу 

та концепції передачі; 

 створення аудіоматеріалів за участю запропонованих учасником одного або двох 

ведучих відповідно до сценаріїв з дотриманням вимог статей 9, 10 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» та з урахуванням концепції мовлення радіоканалу та концепції 

передачі. 

 

Концепція радіоканалу «Українське радіо»: 

«Українське радіо» – найпопулярніша розмовна радіостанція України. Вірність 

традиціям поєднується з впровадженням сучасних технологій. «Українське радіо» засноване 

16 листопада 1924 року – це перша радіостанція в Україні й одна з перших у світі. Нині має 



найбільшу в країні мережу: 193 FM-передавачі, а також мовить у середньохвильовому 

діапазоні, у дротовій мережі, на супутнику та через Інтернет (сайт ukr.radio, сторінка 

«Українського радіо» у Facebook, Youtube-канал та мобільний додаток suspilne.radio). 

За жанровим розподілом радіоканал «Українське радіо» – суспільно-політичний, 

розмовний. Основу контенту становлять щогодинні випуски новин та лінійні суспільно-

політичні програми. Увазі слухачів представлені також тематичні, мистецькі, художні 

програми, зокрема музичні. «Українське радіо» працює з низкою унікальних форматів, які не 

під силу іншим мовникам: радіомости, виїзні студії, радіодокументалістика. Крім того, 

«Українське радіо» забезпечує ексклюзивні трансляції урочистих заходів, важливих 

державних подій, парламентських засідань. 

 

Концепція передачі «Дивовижне поряд»: 

«Дивовижне поряд» – цикл документальних радіопередач у репортажному жанрі та 

стилі «life stories», в основі яких – цікава небанальна життєва історія або цікавий герой (герої). 

Критеріями відбору героїв та історій є оригінальність, незвичність, унікальність. Наприклад, 

героями передачі можуть стати представники рідкісних професій або люди, які потрапили в 

незвичні умови, пережили глибоке потрясіння або досягли небаченого успіху. Історії повинні 

викликати живий інтерес, дивувати, вражати. Іншою особливістю передачі є ефект 

присутності. Завдяки репортажному жанру та звуковому оформленню слухач має віртуально 

відчути себе на місці події, поруч з героєм, побувати в його ролі. Концептуально програма 

будується на інтерв’ю з героєм (основна частина), а також авторських коментарях. 

 

Реалізація: 

Реалізація творчого завдання передбачає протягом 2021 року розроблення і написання 

сценаріїв передач та запис аудіоматеріалів за участю  

pапропонованого/запропонованої/запропонованих учасником ведучого/ведучої/ ведучих на 

власному обладнанні учасника відповідно до розроблених сценаріїв для 25 випусків передачі, 

що виходитимуть в ефір протягом 2021–2022 років та відповідають законодавчим нормам про 

мовні квоти, цінностям Суспільного мовника і враховують особливості аудиторії 

«Українського радіо». 

 

Вимоги до проєктів, що подаються учасниками для участі в цьому Мистецькому 

конкурсі: 

Учасники мають подати: 

 розгорнутий сценарій однієї передачі циклу, створений для одного/однієї чи двох 

ведучих (запропонованих учасником), з урахуванням хронометражу кожної передачі – до 30 

хвилин (текстові файли); 

 запис фрагменту однієї передачі (за запропонованим сценарієм і за участю 

запропонованого ведучого/ведучої/ведучих) з урахуванням хронометражу кожної передачі – 

до 15 хвилин (аудіофайли). 

 

Проєкти мають надаватися в такому вигляді: 

 текстові файли (розгорнуті сценарії); 



 аудіофайли (розмістити на файлообміннику і надати організатору посилання з 

правом доступу). 

 

Формат аудіофайлів: 

 формат файлу (стиснення) – РСМ, wave, МР3; 

 частота дискретизації – 44,1 – 48 kHZ, 16 bit; 

 рівень нормалізації – 6 дБ. 

 

Учасники цього Мистецького конкурсу подають свої проєкти з усіма документами 

в електронному вигляді на електронну адресу «Українського радіо»: 

castingradioua@gmail.com, 

зазначивши в темі листа «Пропозиція для участі в Мистецькому конкурсі 

радіопроєкту «Дивовижне поряд». 

 

Телефони для довідок з питань умов та вимог цього Мистецького конкурсу: 

+ 380 63 561 90 09 

+ 380 44 239 63 40. 

Контактна особа: 

Віталій Берта. 

 

Період подання проєктів учасниками:  

з 28 травня 2021 року по 10 червня 2021 року (14 календарних днів). 

mailto:castingradioua@gmail.com

