
Творче завдання мистецького конкурсу на виробництво проєкту «Свої» для АТ
«НСТУ»

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

КОНЦЕПТ 5 представників різних національних меншин та чутливих
соціальних груп поділяться власними історіями про
дискримінацію з боку суспільства та адаптацію у ньому, аби
надалі уникнути розповсюдження ксенофобії. Цикл роликів
покаже, що всі люди різні та мають рівні права.

РОБОЧА НАЗВА «Свої»

ФОРМАТ та ЖАНР Соціально-просвітницькі ролики

ХРОНОМЕТРАЖ ТБ: 3 хвилини – 1 ролик

YouTube – 3 хв.

ФБ – 1 хв. – 1 хв. 30 сек.

Інстаграм – 30 сек. (сторіз) чи IGTV – 1 хв. 30 сек.

Радіо – 3 хв.

КІЛЬКІСТЬ
ВИПУСКІВ

ТБ – 5 випусків + промо

ФБ – 5 коротких відео у форматі captionvideo

Інстаграм – 5 сторіз.

YouTube – 5 випусків без початкових і кінцевих шапок, без
тизера та анонсу.

Радіо – 5 аудіофайлів, які є адаптацією контенту для ротації
на радіо (містять начитування під аудіозапис, фонові шуми
та інші необхідні складові, що дозволяють слухати аудіо як
самостійний контент, який не потребує супроводу
відеорядом)

МІСЦЕ
ПРОВЕДЕННЯ
ЗЙОМОК

Київ, Ужгород тощо

Термін надання послуг: до 15 листопада 2021 року



ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ

1. Підбір локацій для зйомки героїв у зазначених містах зйомок та з урахуванням роду
діяльності героїв.

2. Самостійний пошук героїв та узгодження з Замовником, у разі відмови вже
попередньо знайдених Замовником героїв під час зйомок.

3. Виконавець залучає фізичних чи юридичних осіб для надання послуг, при цьому
відповідальність перед замовником за кінцевий результат, а також щодо оплати послуг
таким особам несе самостійно.

4. Складання календарно плану зйомок і узгодження з представником
Координаційного центру мовлення національних меншин АТ «НСТУ» (далі —
«Замовник»).

5. Складання та узгодження локацій з Замовником згідно з календарним планом
зйомок.

6. Технічне забезпечення знімального періоду.

7. Підбір дрібного реквізиту та одягу героїв.

8. Забезпечення присутності редактора та літературного редактора на зйомках випусків
та їх участь у написанні сценаріїв та вичитці субтитрів.

9. Розробка та затвердження з Замовником сценарію кожного випуску окремо.

10. Завчасне планування відряджень: узгодження місця та часу зйомки з героями.

11. Розробка та погодження з представником Замовника запитань для інтерв'ю.

12. Запис розгорнутих, щирих та інформативних інтерв'ю з героями та їх близьким
оточенням, з матеріалу яких можна буде зібрати історію для ТБ (згідно із затвердженим
сценарним планом Замовника).

13. Творча команда має інформувати Замовника про всі зміни, що відбуваються в
історіях героїв під час зйомок та разом узгоджувати подальший план дій.

14. Узгодження драфтів (риби) випусків та додаткового відео для інших платформ,
врахування зауважень Замовника та внесення правок у відеоматеріал.

15. Виготовлення пакету графіки (із врахуванням айдентики Суспільного мовника):
анонсна графіка, шапка та фінальні заставки, відбивки, плашки, титри, графічне
оформлення п’яти випусків.

16. Підбір або розробка музичного оформлення для кожного випуску, узгодження його
з Замовником та надання ліцензійних угод (за потреби).

17. Субтитрування українською кожного випуску для всіх платформ та овервойс
російськомовних героїв для ТБ та радіоплатформ.



18. Зведенням звуку та кольорокорекція усіх випусків для усіх платформ з урахуванням
технічних вимог.

19. Виробництво проєкту (всіх етапів) відповідно до плану та дедлайнів, зазначених
Замовником у картці проєкту (додається окремо).

20. Попередження Замовника (у листуванні) в разі змін періоду етапів виробництва.

21. На виході Замовник має отримати:

● для ТБ-платформи готові до трансляції 5 роликів хронометражем від 3 хв;
● промо проєкту;
● для FB-платформи – 5  caption-video хронометраж 1,5 хв;
● для YouTube-платформи – 5 випусків без початкових і кінцевих шапок, без

тизера та анонсу з плашкою АТ «НСТУ» хронометражем 3 хв та 5 каверів
(обкладинок) в jpg форматі;

● для інстаграму – 5 відеосторіз хронометражем 30 сек. або 1,5 хв;
● для Радіо – 5 аудіофайлів, які є адаптацією контенту для ротації на радіо

(містять начитування під аудіозапис, фонові шуми та інші необхідні складові,
що дозволяють слухати аудіо як самостійний контент, який не потребує
супроводу відеорядом);

● 5 текстових файлів (розшифровок випусків).

Технічні вимоги до готової програми та обладнання:

HD (high definition)

Формат кадру: 1920х1080 PAL
interlaced
Кодек: XDCAM HD (50 mbit/s 4:2:2)
Контейнер: mxf
Звук: рівень –18 дБ дві доріжки (mono) **
Перше поле верхнє (Upper Field First)

* Формат зображення лише 16х9 для ТБ-платформи та YouTube, та 1Х1 (квадрат)
для ФБ-платформи, вертикалка для інстаграму; інші — не приймаються.



** Технічним браком вважаються: рівень – 15 дБ та вище, – 22 дБ та нижче, а також
різниця між 1-ю та 2-ю доріжками понад 3 дБ.

Формат файлу (контейнер): для ТБ-платформи — mfx, для інших платформ — mpg4.

Формат аудіофайлів: формат файлу (стиснення) — РСМ, wave, МР3; частота
дискретизації — 44,1 – 48 kHZ, 16 bit;  рівень нормалізації — 6 дБ.

Кожен виконаний процес, послуга, у тому числі відзнятий виконавцем матеріал,
узгоджується із Замовником. Кількість правок — необмежена.


