
У СУМСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ВІДБУЛОСЯ 

НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ ДРУГОГО МОЛОДІЖНОГО 

ФЕСТИВАЛЮ РЕКЛАМИ «ВОСЬМА БАРВА-2015» 

22 жовтня 2015 року в актовій залі Сумського державного університету 

відбулося нагородження переможців та дипломантів ІІ молодіжного фестивалю 

реклами «Восьма барва-2015».  На фестиваль було представлено 120 макетів 

реклами. Захід проводився у межах святкування Дня рекламіста, який вже 

вчетвертє відзначають студенти спеціальності «Реклама і зв’язки з 

громадськістю» СумДУ. 

Соціальну рекламу студенти створювали на теми "Я люблю Суми" і "ЗНО - 

шлях до здійснення мрій". На творчий конкурс було представлено 120 макетів, а це на 

третину більше, ніж у минулому  році. Також на "Восьмій барві" були представлені 

роботи за спеціальними номінаціями від партнерів фестивалю: рекламної групи 

"Регіон", ТОВ "Керамейя" та інформаційно-рекламного бюро "Чеширський Кіт".  

Студентські макети оцінювало журі творчого конкурсу, до якого ввійшли 

фахівці у галузі реклами та мас-медіа. Журі фестивалю "Восьма барва-2015" 

визначило переможців і вручило призи за перше місце, два других місця, а також за 

третє місце. 

Переможці ІІ молодіжного фестивалю реклами "Восьма барва-2015": 

І місце - Корж Марина, студентка групи РК-31 СумДУ, соціальна реклама "Будь 

героєм свого міста". 

ІІ місце - Іващева Катерина, студентка групи РК-51 СумДУ, добірка соціальної 

реклами "ЗНО – шлях до мрій"  

ІІ місце - Тютюнник Людмила, студентка групи РК-31 СумДУ, серія макетів 

листівок "Я люблю Суми" 

ІІІ місце - Іващева Катерина, студентка групи РК-51 СумДУ, серія макетів 

футболок "Sumy. It`s my town" 

Фестиваль проводився у межах святкування Дня Рекламіста. Зі сцени роботи 

переможців та дипломантів прокоментували рекламісти-практики, які входили до журі 

фестивалю – Володимир Рудика (рекламна групи "Регіон"), Олександр Якушенко та 

Петро Коваленко (інформаційно-рекламне бюро "Чеширський Кіт"). На думку членів 

журі, автори відзначених робіт продемонстрували креативність, вміння генерувати 

рекламні ідеї та якісно втілювати їх у життя. 

Учасники і гості фестивалю стали глядачами концертної програми від студентів-

рекламістів.  

«Такий  концерт - це перше свято, зроблене руками тих, хто святкує. І оце ще 

раз підтверджує, що студенти мають не лише бажання і наполегливість, а й 

можливості для реалізації своїх ідей», - підсумувала Олена Ткаченко, член 

оргкомітету Молодіжного фестивалю реклами "Восьма барва", професор, доктор 

філологічних наук, завідувач кафедри журналістики та філології СумДУ. 


