
Додаток 1 
до оголошення про проведення мистецького  

конкурсу на виробництво (часткове) проєкту 

«Позиція» для радіоканалу «Радіо «Промінь» 

дирекції «Українське радіо» АТ «НСТУ» 

 

 

ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ 

Мистецького конкурсу на виробництво (часткове)  

проєкту «Позиція» для радіоканалу «Радіо «Промінь»  

дирекції «Українське радіо» АТ «НСТУ» 

 

Замовлення: 

Виробництво (часткове) передачі «Позиція» – мультимедійного 

щоденного програмного елементу, органічно проєктованого в діджитал та радіо, 

з коротким хронометражем та за участі відомих українських музикантів. 

 

Кількість (обсяг замовлення): 

Виробництво (часткове) протягом 2021 року органічно проєктованих у 

діджитал та на радіо 245 відеосюжетів, які мають хронометраж до 2 хвилин, для 

виходу на цифрових платформах (офіційні сторінки АТ «НСТУ» в соціальних 

мережах, відеохостинги, офіційні сайти тощо), а також на радіоканалі «Радіо 

«Промінь». 

 

Виробництво (часткове) передбачає: 

 пошук/підбір новин, що відповідають концепції передачі «Позиція»; 

 створення деталізованих сценаріїв для всього циклу передач з 

дотриманням вимог статей 9, 10 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» та з урахуванням концепції мовлення радіоканалу та концепції 

передачі; 

 створення відеоматеріалів з дотриманням вимог статей 9, 10 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення» та з урахуванням концепції 

мовлення радіоканалу та концепції передачі. 

 

Концепція радіоканалу «Радіо «Промінь»: 

«Радіо «Промінь» – перше музичне радіо в Україні (в ефірі з 1955 року), 

мовить 24 години на добу. Це музично-інформаційний канал – 60% музики 

(музика українська), 40% розмов. Програми присвячені актуальним темам 

політики, економіки, культурно-мистецького життя. Частина радіоконтенту має 

інформаційно-розважальне спрямування. 

Аудиторія радіоканалу – чоловіки 56%, жінки 44% (у Києві за 



результатами першого кварталу 2020 року відповідно до дослідження 

Kantar TNS). Загалом протягом дня радіоканал «Радіо «Промінь» в Україні 

слухає 160 тисяч слухачів, при цьому середня тривалість прослуховування 

становить годину. 

 

Концепція передачі «Позиція»: 

«Позиція» – мультимедійний щоденний програмний елемент короткого 

хронометражу (до 2 хвилин) у форматі відео для платформ діджитал та радіо. 

Являє собою озвучену ведучими (запропонованими учасником) резонансну 

новину України та світу і вільний коментар відомих українських музикантів з 

приводу озвученої новини. Слоган проєкту – світ, наповнений сенсами. 

Планується до виходу в ефір один раз на день орієнтовно об 11 годині з 

повторами. 

 

Реалізація: 

Реалізація творчого завдання передбачає протягом 2021 року 

пошук/підбір новин, розроблення і написання сценаріїв та запис на власному 

обладнанні учасника відеоматеріалів за участю ведучих (запропонованих 

учасником) та відомих українських музикантів для 245 випусків 

мультимедійного щоденного програмного елементу «Позиція», що відповідає 

законодавчим нормам про мовні квоти, цінностям Суспільного мовника і 

враховує особливості аудиторії радіоканалу «Радіо «Промінь». 

 

Вимоги до проєктів, що подаються учасниками для участі в цьому 

Мистецькому конкурсі: 

Учасники мають подати: 

 розгорнутий сценарій двох передач циклу, кожен з яких складається з 

новини та розшифровки коментарів одного або декількох відомих українських 

музикантів з приводу попередньо озвученої новини; 

 два відеозаписи за розгорнутими сценаріями, які включають роботу 

запропонованих учасником ведучих та коментар одного або кількох відомих 

українських музикантів з приводу попередньо озвученої новини; 

 дані про особу (відомий український музикант), що дала коментар до 

новини. 

Технічні вимоги до проєктів: 

Вимоги до відео: 

Container / Контейнер *.mp4 

Codec / Кодек - MPEG-4 

Resolution and Field rate / Роздільна 

здатність і частота кадрів (не менше 

ніж) 

640x360 @ 25 кадрів у секунду  



Bitrate / Бітрейт 550 Кb/s 

Aspect Ratio / Форматне 

співвідношення 

Вертикальна зйомка 

Interlacing / Чергування полів Upper/Bottom field first I frame 

Gop structure / Структура GOP I frame 

Кодування звуку: 

Codec / Кодек AAC 

Bitrate /Бітрейт (не менше ніж) 126 Kbps 

Sample Rate / Частота квантування (не 

менше ніж) 

32 kHz  

Channel Configuration / Конфігурація 

каналів 

Моно або Стерео 

Audio reference level / Орієнтовний 

рівень звуку – 15dBf 

-18dBfs 

Peak audio level / Піковий рівень звуку Рівень (-e15dBfs) 

Audio pre-emphasis / Попереднє 

звучання 

None / Ні 

 

Хендбук «Радіо «Промінь»: 

https://docs.google.com/presentation/d/180di4XrU6ZfFHjWys-

SDQCC0CID6F5gpwdEam0_LmWs/edit#slide=id.gb34691d9c1_0_68 

 

Учасники цього Мистецького конкурсу подають свої проєкти з 

усіма документами в електронному вигляді на електронну адресу 

радіоканалу «Радіо «Промінь»: ideapromin@nrcu.gov.ua, зазначивши в темі 

листа «Пропозиція для участі в Мистецькому конкурсі «Позиція». 

 

Телефони для довідок щодо умов та вимог цього Мистецького 

конкурсу: 

+380 50-330-83-34; (044) 239-60-40. 

Контактна особа: Яковенко Максим. 

 

Період подання проєктів учасниками: 

з 11 березня 2021 року по 24 березня 2021 року (14 календарних днів). 
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