
Додаток № 1  

до оголошення про проведення мистецького 

конкурсу на виробництво (часткове) радіопроєкту 

«Гомін Аут» для радіоканалу «Радіо «Промінь» 

дирекції «Українське радіо» ПАТ «НСТУ» 

 

 

ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ 

Мистецького конкурсу на виробництво (часткове)  

радіопроєкту «Гомін Аут» для радіоканалу «Радіо «Промінь»  

дирекції «Українське радіо» ПАТ «НСТУ» 

 

Замовлення: 

Виробництво (часткове) радіопроєкту – гумористичного 

гостросоціального радіошоу (цикл передач) під назвою «Гомін Аут» для «Радіо 

«Промінь» дирекції «Українське радіо» ПАТ «НСТУ». 

 

Кількість (обсяг замовлення): 

Виробництво (часткове) текстових та аудіоматеріалів для 100 випусків 

гумористичного радіошоу із загальним хронометражем одного випуску до 

5 хвилин для виходу на радіоканалі «Радіо «Промінь» протягом 2020 року. 

 

Виробництво (часткове) передбачає: 

 створення деталізованих сценаріїв для всього циклу передач з 

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

радіомовлення»; 

 створення аудіоматеріалів відповідно до сценаріїв з дотриманням 

вимог статей 9, 10 Закону України «Про телебачення та радіомовлення» та з 

урахуванням концепції мовлення радіоканалу. 

 

Опис концепції мовлення радіоканалу «Радіо «Промінь» дирекції 

«Українське радіо» ПАТ «НСТУ», для якого проводиться цей 

Мистецький конкурс: 

«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 Радіо «Промінь» в Україні слухає 160 тисяч 

слухачів, при цьому середня тривалість прослуховування становить годину.  

«Гомін Аут» – щоденне гумористичне гостросоціальне стендап-

радіошоу. Політичні алюзії, перетини політичних подій, соціальні проблеми 

суспільства – простою мовою, з іронією і без неї. Тривалість до 5 хвилин. 

Готується у запису. Має виходити в ефір щодня у будні – попередньо 

заплановано з понеділка по п’ятницю о 08:20 з повтором тричі на день. 

Програма лаконічно і водночас іронічно розповідатиме про події в 

Україні та світі (культурні та загальнополітичні новини). Це спроба перенести 

стендап-формат в радіоефір і зробити унікальне для платформ Суспільного 

мовника шоу для молоді, яка стежить за тим, що відбувається в їхній країні, 

реагує на зміни в політичному та культурному середовищі, здатна мислити 

критично й шукати вихід, а не скиглити. Навіть якщо політика не належить до 

сфери діяльності молодих людей, вони розуміють, що бути зараз поза нею 

неможливо. Спроба за допомогою іронії та гумору привернути увагу аудиторії 

радіо до серйозних речей.  

Концепція передачі «Гомін Аут» – пара або тріо ведучих іронічно і 

неординарно подають актуальні політичні, музичні та культурні події, 

створюючи розголос навколо обраного матеріалу та надаючи можливість 

слухачам почути те, про що не говорять прямо офіційні коментатори. 

 

Реалізація: 

Реалізація творчого завдання передбачає розробку і написання сценаріїв 

передач та запис аудіоматеріалів у студії відповідно до розроблених сценаріїв 

для 100 випусків шоу протягом 2020 року, що відповідає законодавчим нормам 

про мовні квоти, цінностям Суспільного мовника і враховує особливості 

аудиторії «Радіо «Промінь». 

 

Вимоги до проєктів, що подаються учасниками для участі у цьому 

Мистецькому конкурсі 

Учасники мають подати: 

 розгорнуті сценарії трьох передач циклу, створені для пари або тріо 

ведучих, з урахуванням хронометражу кожної передачі – до 5 хвилин; 

 запис трьох випусків радіошоу (за запропонованими сценаріями) 

хронометражем до 5 хв кожний, який включає начитування двома або трьома 

ведучими тексту передачі. 

Проєкти мають надаватися у такому вигляді: 

 текстові файли (розгорнуті сценарії); 

 аудіофайли (запис трьох випусків радіошоу) розмістити на 

файлообміннику і надати організатору посилання з правом доступу. 

Формат аудіофайлів: 



 формат файлу (стиснення) – РСМ wave; 

 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 «Радіо 

«Промінь» ideapromin@nrcu.gov.ua, зазначивши у темі листа «Пропозиція 

для участі у Мистецькому конкурсі». 

 

Телефони для довідок з питань умов та вимог цього Мистецького 

конкурсу: 

+380 67-596-02-16; 

(044) 239-69-74. 

 

Контактна особа: 

Роженко Вікторія. 

 

Період подання проєктів учасниками:  

з 27 травня 2020 року по 09 червня 2020 року (14 календарних днів). 
 

mailto:ideapromin@nrcu.gov.ua

