
Мрієш стати зіркою You Tube?.. 
Хочеш мати знижку в оплаті за навчання?.. 

 
ВІЗЬМИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ КРЕАТИВНОЇ 

РЕКЛАМИ  
ДЛЯ МАЙБУТНІХ АБІТУРІЄНТІВ  

УНІВЕРСИТЕТУ «УКРАЇНА»! 
 

Якщо ти: 

 прагнеш підвищити рейтинг Університету «Україна» серед інших ВНЗ 

України; 

 маєш переконливий власний слоган/текст/сценарій про переваги 

навчання саме у твоєму інституті/факультеті/коледжі;  

 можеш креативно, «по приколу», несподівано, з гумором і 

фантазією, у нестандартний спосіб прорекламувати свою alma mater – 

Університет «Україна», −  

візьми участь у Конкурсі сценаріїв рекламних відеороликів про  
навчальні підрозділи Університету «Україна»  

(твій інститут, факультет чи коледж)  
«ЧОМУ МЕНІ КЛАСНО НАВЧАТИСЯ В УНІВЕРСИТЕТІ «УКРАЇНА»! 

 
Для цього: 

Надішли свій проект разом із заявкою на участь на адресу оргкомітету Конкурсу. 
Форма заявки:  

Конкурс креативної реклами серед студентів  
Університету «Україна» 

1. Інститут /факультет/коледж _______________________________________ 
2. ПІБ, курс, контактний телефон, Е-mail: _______________________________ 
3. Текст конкурсного проекту на тему «Чому мені класно навчатися в Університеті 

«Україна» 

Заявки і сценарії подавати в Імідж-центр Університету «Україна» особисто  
(корп. 3, ауд. 207/207а) або на ел. адресу: image-centre@i.ua 

Довідки за телефоном: (067)-547-34-72 (Ніна Іванівна) 

 
Переможець Конкурсу визначається за кількістю переглядів і 

репостів  рекламного відео, відзнятого за сценарієм,  
на YouTube, Вконтакте, Facebook (не менше 500 переглядів),  

у День першокурсника (30 серпня 2016 року)  
та отримує спеціальну ціну на оплату за навчання на 2016-2017 навч. рік  

mailto:image-centre@i.ua


ПОЛОЖЕННЯ  
про Конкурс креативної реклами серед студентів Університету «Україна» 

 
Мета: 
підтримка позитивного іміджу університету шляхом популяризації творчого потенціалу 
його студентів; виявлення обдарованої молоді, яка має бажання творчо і креативно 
пропагувати бренд Університету «Україна» серед потенційних абітурієнтів; заохочення 
до вступу в Університет Україна абітурієнтів шляхом використання реклами, створеної 
його студентами. 
 
Організатори: 
Імідж-центр Університету «Україна», Перша національна школа телебачення. 
 
Учасники: студенти Університету «Україна». 
 
Етапи:  

1. Відбірковий, у рамках інститутів, факультету, коледжу: створення відбіркових 
комісій, організація конкурсу, рекомендація до участі у фіналі найліпших 
проектів (до 10 березня 2016 року). 

2. Фінальний (11 березня 2016 року). 
3. Відео зйомка (до 5 квітня 2016 року). 
4. Розміщення відео на каналі Імідж-центру на YouTube  (до 10 квітня 2016 року). 
5. Визначення відеоролика-переможця шляхом порівняння кількості переглядів і 

репостів у соціальних мережах (30 серпня 2016 року). 
6. Призначення спеціальної ціни в оплаті за навчання на 2016-2017 навч. рік 

студентам/студентові, співавторам рекламного відео-переможця (до 10 вересня 
2016 року). 

 
Умови проведення: 
1. На конкурс студентами інститутів, факультету, коледжу подаються  

слогани/тексти/літературні сценарії рекламного відео на тему «Чому мені класно 
навчатися в Університеті «Україна»; 

2. Роботи надсилати з 01 березня по 10 березня 2016 року; 
3. Обсяг конкурсного проекту – 1 сторінка;  шрифт – 14; кількість знаків – до 2000; 
4. Слоган/текст/сценарій надсилається на конкурс разом із заявкою про участь. 
 
Оцінювання сценарію в цілому здійснюється за 10-бальною системою.  
Додаткові бали (до 5) додаються за особливо оригінальний, яскравий, креативний 
слоган для свого інституту/факультету/коледжу.  

 
Критерії оцінювання конкурсних робіт: 

1. Відповідність темі, доречне розкриття її для цільової аудиторії – абітурієнтів; 
2. Переконливість аргументації; 
3. Чіткість і ясність формулювання думки; 
4. Яскравість провідного образу чи деталі у сценарії;  



 
Переможцями конкурсного відбору будуть визнані ті сценарії, за якими журі 

рекомендує відзняти відео. 
УВАГА!!! Остаточним критерієм для визначення переможця Конкурсу буде 

кількість переглядів і репостів відео, відзнятого за цим сценарієм. 
 

Критерії добору учасників. Участь у Конкурсі може брати креативна молодь, яка: 
1. Навчається в Університеті «Україна»; 
2. Прагне підвищити рейтинг Університету «Україна» серед інших ВНЗ України; 
3. Має переконливий авторський слоган/текст/сценарій про переваги навчання 

саме в цьому інституті/факультеті/Коледжі Університету «Україна». 
 
Склад журі Конкурсу: 

Дубас Р.Г. − голова журі, проректор із формування контингенту студентів 
Університету «Україна»; 
Головченко Н.І. – директор Імідж-центру Університету «Україна»; 
Кобєлєв О.В. – директор Першої національної школи телебачення; 
Дика В.А.− керівник відділу організації виховної роботи Університету «Україна»; 
Перехрест Р. – президент студентського самоврядування Університету «Україна». 

 
Заявки і конкурсні роботи на участь у фінальному етапі Конкурсу надсилати до 10 
березня 2016 року включно на адресу: image-centre@i.ua (у темі листа зазначити: 
КОНКУРС КРЕАТИВНОЇ РЕКЛАМИ).  
Телефон для довідок: (067)-547-34-72 (Ніна Іванівна) 
 
 
Форма заявки:  

Конкурс креативної реклами для студентів  
Університету «Україна» 

 
1. Інститут /факультет/коледж/       _______________________________________ 
2. ПІБ, курс, контактний телефон, Е-mail  __________________________________ 
3. Текст конкурсного проекту на тему «Чому мені класно навчатися в Університеті 

«Україна» ________________________________________________________ 
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