
Додаток 1 

до оголошення про проведення мистецького  

конкурсу на супровід власних проєктів 

дирекції «Українське радіо» –  

радіопроєкту «Нічна вахта» для радіоканалу 

«Українське радіо» дирекції «Українське 

радіо» ПАТ «НСТУ» 

 

 

ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ 

Мистецького конкурсу  

на супровід власних проєктів дирекції «Українське радіо» –  

радіопроєкту «Нічна вахта» для радіоканалу «Українське радіо»  

дирекції «Українське радіо» ПАТ «НСТУ» 

 

Замовлення: 

Супровід власних проєктів дирекції «Українське радіо» – радіопроєкту 

«Нічна вахта» – нічного інформаційно-розважального радіошоу для 

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

 

Кількість (обсяг замовлення): 

Супровід 122 випусків нічного інформаційно-розважального радіошоу 

«Нічна вахта» із загальним хронометражем одного випуску до 110 хвилин для 

виходу на радіоканалі «Українське радіо» протягом 2020 року. 

 

Супровід радіопроєкту «Нічна вахта» передбачає: 

 добір і розробку тем кожного зі 122 випусків радіошоу; 

 визначення кола потенційних учасників ефіру для усіх 122 випусків 

радіошоу; 

 створення сценаріїв для всього циклу передач з дотриманням вимог 

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

 модерування ефіру 122 випусків радіошоу, що передбачає обговорення 

актуальної теми зі слухачами та учасниками ефіру, побудову інтерактивного 

діалогу відповідно до сценаріїв і з дотриманням вимог статей 9, 10 Закону 

України «Про телебачення та радіомовлення» та з урахуванням концепції 

мовлення радіоканалу;  

 саунд-продюсування ефіру, що передбачає музичне оформлення 

елементів радіошоу та виготовлення аудіоматеріалів; 

 розроблення тематики вікторин і конкурсів в рамках циклу передач, їх 

організація та пошук спонсорів із врахуванням тематики конкретної передачі з 

циклу.  



 

Опис концепції мовлення радіоканалу «Українське радіо» дирекції 

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

Мистецький конкурс: 

«Українське радіо» – найпопулярніша розмовна радіостанція України. 

Вірність традиціям поєднується із 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: 202 

ФМ-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). 

Для багатьох слухачів у тимчасово окупованому Криму та на Донбасі 

«Українське радіо» залишається єдиним інформаційним вікном в Україну та 

об’єктивним джерелом інформації. 

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» 

враховує всі точки зору та дає можливість кожному слухачу висловити свою 

думку. 

«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. 

Після реформування державного радіо у суспільне його рейтинг значно 

зріс (за перші три квартали на 67%), воно перебуває на першому місці за 

популярністю серед розмовних радіо. «Українське радіо» входить у топ-5 

загальнонаціональних радіостанцій за слуханням новин. 

 «Нічна вахта» – щоденне нічне шоу для дорослої аудиторії, що 

висвітлює різні сфери суспільного життя у легкій, невимушеній манері, з 

елементами гумору. Програма композиційно складається з двох частин – до та 

після півночі. Перша частина передбачає участь гостя, друга частина насичена 

інтерактивними елементами. Кожен випуск містить конкурс для слухачів із 

розіграшем призів. Шоу «Нічна вахта» розраховане на дорослу аудиторію 

рівною мірою чоловіків та жінок віком 35+, які цікавляться суспільно-

політичним життям країни та відкриті до обговорення гостросоціальних 

проблем. Форма подачі матеріалу – легка, невимушена, адаптована для 

сприйняття в пізній час після напруженого робочого дня. На вихідних 

розглядаються теми переважно мистецького спрямування.  

Концепція передачі «Нічна вахта» – стислий підсумок найпомітніших 

подій дня, поданий модератором радіошоу у форматі невимушеного діалогу з 

цікавими деталями та особистим осмисленням. Двоє модераторів по черзі: 

тиждень через тиждень. Це – чоловік та жінка, відомі медійні особи, бажано з 

досвідом роботи в радіоефірі, які володіють акторською майстерністю. 

 



Реалізація: 

Реалізація творчого завдання передбачає визначення тем, підбір гостей, 

створення сценаріїв, розроблення вікторин і їх організацію, підбір спонсорів, 

модерування ефіру і саунд-продюсування 122-х випусків радіошоу протягом 

2020 року, що відповідає законодавчим нормам про мовні квоти, цінностям 

Суспільного мовника і враховує особливості аудиторії «Першого каналу». 

 

Вимоги до проєктів, що подаються учасниками для участі у цьому 

Мистецькому конкурсі 

Учасники мають подати: 

 розгорнуті сценарії двох передач циклу, створені для кожного 

модератора ефіру (чоловіка та жінки), з урахуванням хронометражу кожної 

передачі – до 110 хвилин; 

 запис двох фрагментів радіошоу (за запропонованими сценаріями) 

хронометражем до 20 хв кожний, які включають роботу модератора ефіру. 

Проєкти мають надаватися у такому вигляді: 

 текстові файли (розгорнуті сценарії); 

 аудіофайли (запис фрагментів радіошоу) 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 (одним листом) на електронну 

адресу castingradioua@gmail.com, зазначивши у темі листа «Пропозиція 

для участі у Мистецькому конкурсі». 

Телефони для довідок з питань умов та вимог цього Мистецького 

конкурсу: 

+380 44 239 63 94 

+380 50 310 49 45 

Контактна особа: 

Маловічко Оксана  

 

Період подання проєктів учасниками:  

з 26 червня 2020 року по 9 липня 2020 року (14 календарних днів). 

mailto:castingradioua@gmail.com

