
Сумський державний університет 

Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій 

Кафедра журналістики та філології 

 

Запрошуємо молодих та креативних взяти участь  

у ІІ молодіжному фестивалі реклами «ВОСЬМА БАРВА»! 

 

Подача робіт – до 15 жовтня 2015 р. у електронному форматі на e-mail: 

recfest@sumdu.edu.ua та yanenkosumdu@gmail.com  

 

Підбиття підсумків – під час традиційного святкування Дня Рекламіста у 

Сумському державному університеті 22 жовтня 2015 р. 

 

На Фестиваль приймаються макети реклами на такі теми: 

 

СОЦІАЛЬНА РЕКЛАМА 

 тема: «ЗНО – шлях до здійснення мрій!» 

У рекламі необхідно розкрити важливість ЗНО для сучасного українського 

суспільства, рівних можливостей для кожного випускника школи, можливості 

обрати омріяний університет та спеціальність.  

Завдання: у довільно обраній комп'ютерній програмі створити макет 

соціальної реклами (формат А4, вертикальний або горизонтальний). 

Обов'язкові складові реклами: слоган + зображення (авторське фото, малюнок, 

комп'ютерна графіка тощо), за бажанням можна додати невеликий текст, що 

розкриває авторський задум.  

 тема: «Я люблю Суми!» 

Завдання: створити  макети рекламної продукції (футболка, бейсболка, чашка, 

стікери на дорожні сумки та чемодани, наклейки на транспорт тощо) які б сприяли 

формуванню позитивного іміджу міста Суми серед його мешканців та гостей. 
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СПЕЦНОМІНАЦІЇ ВІД ПАРТНЕРІВ ФЕСТИВАЛЮ: 

 Розробка концепту виставкового стенду від ТОВ «Керамейя» 

 Розробка комплексної програми просування продукції ТОВ 

«Керамейя» із використанням у якості постійного комуніканта 

відомого українського боксера Тараса Шелестюка  

 Додаткова візуалізація логотипу  Інформаційно-рекламного бюро 

«Чеширський Кіт» 

 

Макети надсилаються разом із Заявкою (див. зразок нижче), де кожен 

учасник зазначає: прізвище, ім`я та по батькові; вік; місце навчання; контактний 

телефон та e-mail; назву конкурсної роботи. 

Участь у Фестивалі безкоштовна. 

Макети подаються в електронному форматі у високій якості для друку і 

демонстрації на екрані. Параметри файлу: jpg (до 5 Мб) 

У випадку зазначення у роботі інформації про автора або використання 

зображень із Інтернету журі залишає за собою право не приймати до розгляду 

подібні роботи. Також журі залишає за собою право не приймати до розгляду 

роботи, які закликають до порушення територіальної цілісності України, зміни 

державного ладу, втрати української незалежності, порушення положень 

Конституції та Законів України; спрямовані проти народу України, проти будь-

якого етнічного чи релігійного співтовариства, проти державної мови, проти 

російської мови чи інших мов національних меншин; мають політичний характер 

або спрямовані на пропаганду певної політичної ідеології. 

Роботи, надіслані на Фестиваль, не рецензуються і не повертаються. 

Беріть участь та перемагайте! 

 

Інформація про Фестиваль: 

http://pr.sumdu.edu.ua  

https://vk.com/vosmabarva 
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Оргкомітет Фестивалю: 

Голова оргкомітету – Сушкова Олена Миколаївна, кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри журналістики та філології СумДУ, декан факультету 

іноземної філології та соціальних комунікацій СумДУ 

Члени оргкомітету: 

Конєв Денис Станіславович – провідний фахівець кафедри журналістики та 

філології СумДУ 

Павленко Анастасія Володимирівна, кандидат наук із соціальних комунікацій, 

викладач кафедри журналістики та філології СумДУ, керівник студії КВН при 

Центрі культури і мистецтв СумДУ 

Садівничий Володимир Олексійович, кандидат наук із соціальних 

комунікацій, доцент кафедри журналістики та філології СумДУ, член Національної 

спілки журналістів України 

Ткаченко Олена Григорівна, професор, доктор філологічних наук, 

завідувач кафедри журналістики та філології СумДУ 

Чубур Василь Васильович, викладач кафедри журналістики та філології 

СумДУ, член Національної спілки письменників України, редактор газети 

«Резонанс» СумДУ 

Яненко Ярослав Васильович, кандидат соціологічних наук, керівник секції 

«Реклама та зв'язки з громадськістю» кафедри журналістики та філології СумДУ 

 

Партнери Фестивалю: 

 ТОВ «Керамейя» 

 Рекламна група «Регіон» 

 Інформаційно-рекламне бюро «Чеширський Кіт» 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заявка на участь  

у ІІ молодіжному фестивалі реклами  

«ВОСЬМА БАРВА-2015» 

 

Прізвище:____________________________________________________________ 

Ім’я:         ____________________________________________________________ 

По батькові: _________________________________________________________ 

Вік (повних років):_____ 

Місце навчання: ________________________________ Група / клас: __________ 

Контактний телефон: _________________________________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________ 

Назва конкурсної роботи: ______________________________________________ 

 
Учасник Фестивалю передає цю заявку організаторам для ознайомлення та вільного використання щодо 

інформування про Учасника.  

Учасник Фестивалю дає згоду на публічний показ роботи під час Фестивалю та її використання у 

інформаційних матеріалах, присвячених організації, проведенню та переможцям Фестивалю. 


