
 

 

 

«Творча молодь – 

майбутнє маркетингу» 
 

Мета проведення заходу: стимулювати 

творчий та креативний розвиток учнів 

та студентів, надати їм унікальну 

можливість співпрацювати з реальними 

бізнес-компаніями шляхом створення 

рекламних відеороликів, сприяти 

обізнаності молоді у сфері маркетингу 

та реклами. 

 

Що необхідно для участі в конкурсі: 
- створити команду із 2-3 чоловік та 

заручитися підтримкою вчителя-консультанта; 

- обрати тему (номінацію), яка для Вас є 

цікавою та узгодити її з учителем-

консультантом; 

- про участь у конкурсі та обрану 

номінацію повідомити до 10 грудня 

оргкомітет. Для цього на електронну адресу 

shpylyk_sv@ukr.net  надіслати інформацію про 

учасників: П.І.П., місце навчання, клас, 

контактний телефон, адреса електронної 

пошти (за наявності), П.І.П. вчителя 

консультанта, його контактний телефон. 

 
у  таких  номінаціях: 

1. Кращий відеоролик на соціальну 

тематику: 
1. «Немає кращої країни, ніж наша рідна Україна» 

– тема популяризації туризму, збереження екології, 

захисту навколишнього середовища рідної землі; 

2. «Виховання та правильні манери – запорука 

успіху» – важливість формування правильних 

навичок з дитинства у формуванні успішної 

особистості (публічне мовлення, акторське 

мистецтво, догляд за собою, самодисципліна, етикет, 

азбука бізнесу); 

3. «Живе спілкування vs Соціальні мережі» – 

проблема живого спілкування в епоху поширення 

інтерактивних засобів спілкування; 

4. «Молодь за здоровий спосіб життя» – 

пропаганда здорового способу життя, спорту; 

розкриття проблеми куріння, алкоголю, наркотиків, 

азартних ігор та інші; 

2. Кращий відеоролик чи презентація 

комерційної реклами (реклама для одного із 
спонсорів): 

- ТОВ «Босфор» – реклама турфірми та її 

продукту. 

- Selfie Models Group – реклама послуг 

модельної агенції. 

- Редакція газети «Підручники і посібники» – 

реклама товарної групи «Посібники для ЗНО». 

- Глянцевий журнал «JUST ONE» – реклама 

глянцевого видання. 

- Естет студія «Міrа краси» - реклама  послуг 

салону краси. 

3. Краща творча робота, презентація чи 

відеоролик на тему: «Маркетолог – професія 

майбутнього». 
4. Найоригінальніша презентація свого 

навчального закладу». 

Участь у конкурсі можуть приймати учні 

10-11 класів загальноосвітніх шкіл, а також 

студенти закладів освіти І-ІІ рівнів 

акредитації м. Тернополя та Тернопільської 

області. 
 

Вимоги до конкурсних робіт 

Рекламні ролики та презентації мають 

подаватися в електронному вигляді, записані на 

диску CD або DVD, оформлені як презентація 

Power Point Microsoft Office у форматі *.ppt, або 

як відеоролик у форматі *.flv, *.avi, *.mpg. 

Максимальна кількість слайдів - 15. 

Творчі роботи можуть подаватися у 

друкованому варіанті. Сторінки обов'язково 

мають бути пронумеровані та скріплені. 

Вимоги до оформлення творчих робіт: 

- для друкованих робіт максимальний обсяг 5 

сторінок - шрифту - 12 рі, інтервал - 1,5; 

-  у творчих роботах допускаються ілюстрації 

у вигляді малюнків та аплікації для рукописів та у 

формі згрупованих і вбудованих рисунків MS 

Word для друкованих робіт 

До конкурсних робіт окремо додається 

анкета учасників команди, яка містить 

відомості про авторів: П.І.П., рік народження, 

місце навчання, клас, контактний телефон, 

адреса електронної пошти (за наявності), 

П.І.П. вчителя консультанта, його посада та 

контактний телефон. 

 

Без анкети учасників роботи не 

розглядаються! 
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Календарний графік конкурсу 

 

 

. 

Всі конкурсні роботи слід подавати 

до оргкомітету особисто або поштою за 

адресою: 

Кафедра промислового маркетингу 

ТНТУ ім. І.Пулюя,  

кім. 209, корп. 10,  

вул. Білогірська, 50, 

м. Тернопіль, 

Україна, 46001. 

 

Можна також надіслати 

електронний варіант на електронну 

пошту: kaf_mv@tu.edu.te.ua  

 

 

Тож запрошуємо талановиту 

молодь до участі у конкурсі! 

 
 

 

 

Оргкомітет конкурсу: 

 

Шпилик Світлана Василівна  

(тел. +380(96) 449-00-78) 

 

Бурліцька Оксана Петрівна 

(тел. +380(97) 358-32-17) 

 

Додаткову інформацію можна отримати 

на сайті кафедри: 
www. http://kaf-pm.tntu.edu.ua 

 

 

Управління освіти і наукu,  

Відділ сім’ї та молоді 

Тернопільської облдержадміністрації 

Тернопільська міська рада 

Тернопільський  національний 

технічний університет ім. І.Пулюя 

 
Оголошують конкурс  

 

 
 
 
 

 

 

Тернопіль 2016 

Термін 

виконання 

Види робіт 

Жовтень  Поширення інформації про 

конкурс 

1 листопада  Офіційний початок конкурсу 

1 листопада - 1 

грудня  

Попередня реєстрація 

учасників 

1 листопада - 15 

грудня  

Збір конкурсних робіт 

16-18 грудня  

Розгляд конкурсних робіт, 

робота журі, визначення 

переможців та призерів 

20 грудня  

 

Оголошення 

переможців, 

церемонія 

нагородження 
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