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Заклади фахової передвищої освіти 

Заклади професійно-технічної освіти 

Заклади загальної середньої освіти

Про проведення
III Міжнародного конкурсу реклами «Do.lt Ads»

Шановні колеги!

Державний університет інфраструктури та технологій, починаючи з 
2019 р., є організатором Міжнародного конкурсу реклами «Do.lt Ads», що 
проводиться серед студентської та учнівської молоді. Конкурс спрямований на 
виявлення та підтримку талановитої молоді, популяризацію загальнолюдських 
цінностей у молодіжному середовищі, здорового способу життя, профілактику і 
запобігання проявам негативної поведінки, просвітництво та профорієнтацію, та 
проводиться з метою патріотичного та естетичного виховання молоді через 
створення тематичних робіт, що націлюють на освіту, навчання, саморозвиток, 
опанування професійних компетентностей рекламіста, маркетолога, пропагують 
здоровий спосіб життя та загальнолюдські цінності.

Враховуючи епідемічну ситуацію, пов’язану з поширенням на території 
України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом 
SARS-CoV-2, чинні нормативні акти й рекомендації Міністерства охорони 
здоров’я України та Головного санітарного лікаря України з питань протидії 
пандемії короновірусу, III Міжнародний конкурс реклами «Do.lt Ads» у 2021 р. 
проводитиметься в режимі on-line.

Державний університет інфраструктури та технологій звертається до Вас з 
проханням підтримати захід участю студентів і учнів та проінформувати 
адміністрації та колективи закладів освіти про проведення Конкурсу.

Дякуємо за співпрацю!

Додатки:
Інформаційний лист (J. 
Регламент конкурсу (Д

З повагою, В.о. Ректор; H. С. Брайковська

Виконавець:
Творонович В. І., 0958376012
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ІІІ Міжнародний конкурс реклами 

«DO.IT ADS» 
 

Пиши своє життя яскравими кольорами! 

 

Сьогодення цікаве, динамічне і яскраве! 

Але за економічними кризами, карантинними заходами та іншими 

повсякденними справами ми забуваємо про красу нашого світу, про різноманіття 

тенденцій розвитку сучасного суспільства, про неймовірні можливості, які 

існують сьогодні! 

Пропонуємо відкрити для себе нові перспективи! 

Замислитися про важливе і головне, що живе в серці кожного!!! 

Відчути життя, насичене модернізованими технологіями і новітніми 

розробками!!! 

Насолодитися моментом, почати радіти і отримувати задоволення від 

сучасних можливостей, всього, що нас оточує!!! 

Кафедра економіки, маркетингу та бізнес-адміністрування факультету 

управління і технологій Державного університету інфраструктури та технологій 

спільно з кафедрою образотворчого мистецтва і архітектурної графіки 

архітектурного факультету Київського національного університету будівництва та 

архітектури оголошує старт III-го Міжнародного конкурсу реклами «DO.IT ADS»! 

Запрошуємо саме тебе! Студента чи учня проявити свою креативність, 

поділитися своєю творчістю, вразити своїми талантами! 

Зробимо свято разом! 

Подивися на різні сфери нашого життя, які висвітлені в номінаціях робіт 

до III-го Міжнародного конкурсу реклами «DO.IT ADS» і знайди те, що надихає 

саме тебе!!! 

Номінації та терміни подання робіт 

Організатори і партнери 

Експерти 

Організаційний комітет 

Нагороди 

Головні умови участі та критерії оцінювання 

Поради виконавцям 

Регламент Міжнародного конкурсу реклами «DO.IT ADS» 

Контакти 

https://drive.google.com/file/d/1W1aDg05DycKL3yUUt4_tr9AflNIdeicx/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1XtpL-eZ_sDOTYLAavN3GJReuLqZgYUSh/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/10jdhciU5blUMnVGNy6tZ71eiJNQhuYWS/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1MmJPu6nrD7hhtzdJuhjPqsQCH9poOp-q/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1tvEcS314CuKyeMtuz6IgzSpXqwtYrC1E/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1MlRr8FuTV1HtqDy1SUNYPgpJQbDBCZ1S/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1pZPdge-QffhntQ1B9jrkytydIcPjefey/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1er7M6ny7f5lnhEzmPVShXi4lOrnhilUl/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1L8DorPnNvFCUuUabU8UFH1oV2aXuB0M0/view?usp=drivesdk
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Додаток 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

до ІІІ Міжнародного конкурсу реклами «DO.IT ADS» 

 

Пиши своє життя яскравими кольорами! 

 

Сьогодення цікаве, динамічне і яскраве! 

Але за економічними кризами, карантинними заходами та іншими 

повсякденними справами ми забуваємо про красу нашого світу, про різноманіття 

тенденцій розвитку сучасного суспільства, про неймовірні можливості, які 

існують сьогодні! 

Пропонуємо відкрити для себе нові перспективи! 

Замислитися про важливе і головне, що живе в серці кожного!!! 

Відчути життя, насичене модернізованими технологіями і новітніми 

розробками!!! 

Насолодитися моментом, почати радіти і отримувати задоволення від 

сучасних можливостей, всього, що нас оточує!!! 

Кафедра економіки, маркетингу та бізнес-адміністрування факультету 

управління і технологій Державного університету інфраструктури та технологій 

спільно з кафедрою образотворчого мистецтва і архітектурної графіки 

архітектурного факультету Київського національного університету будівництва та 

архітектури оголошує старт III-го Міжнародного конкурсу реклами «DO.IT ADS»! 

Запрошуємо саме тебе! Студента чи учня проявити свою креативність, 

поділитися своєю творчістю, вразити своїми талантами! 

Зробимо свято разом! 

Подивися на різні сфери нашого життя, які висвітлені в номінаціях робіт 

до III-го Міжнародного конкурсу реклами «DO.IT ADS» і знайди те, що надихає 

саме тебе!!! 

 

Інформація про ІІІ Міжнародний конкурс реклами «DO.IT ADS» 

 

I. Номінації 

II. Терміни подання робіт 

III. Організатори і партнери 
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IV. Експерти 

V. Організаційний комітет 

VI. Нагороди 

VII. Головні умови участі 

VIII. Критерії оцінювання конкурсних робіт 

IX. Поради виконавцям 

X. Контакти 

 

І. НОМІНАЦІЇ 

 

1. Україна – туристична країна! 

2. Маркетинг робить свято! 

3. Професія моєї мрії 

4. Метро: (не) обмежувальні лінії 

5. #мандруйзалізницею 

6. Бережіть себе і близьких в умовах COVID-19 

7. Екологічний транспорт 

8. Зелене довкілля 

9. Захист тварин 

10. 2021 – Міжнародний рік овочів і фруктів 

11. Мій Startup 

12. Соціальна реклама 

13. Спеціальна тема: 

 Розробка слогану навчально-консультативного центру «Парадигма» 

 Освіта створює майбутнє – про «DEC life school» 

14. Вільна тема 

 

ІІ. ТЕРМІНИ ПОДАННЯ РОБІТ 

 

Прийом робіт до 17.00 (Ukraine), 16.00 (CET, Brussels) 15 травня 2021 р. 

Нагородження 25 травня 2021 р. 

 

ІІІ. ОРГАНІЗАТОРИ 

 

Державний університет інфраструктури та технологій, 

кафедра економіки маркетингу та бізнес-адміністрування 

(Україна) 

 
Київський національний університет будівництва та архітектури, 

кафедра образотворчого мистецтва і архітектурної графіки 

(Україна) 
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ПАРТНЕРИ 

АТ «Укрзалізниця» КП «Київський метрополітен» 

(Україна) 

 

(Україна) 

 
Green Floid LLC Semenenko Consulting 

(США) 

 

(Франція) 

 
TEADMUS ITL-Bulgaria 

(Естонія) 

 

(Болгарія) 

 

Українська Асоціація Маркетингу 
Київська дитяча залізниця регіональної 

філії «Південно-Західна залізниця» 

(Україна) 

 

(Україна) 

 
Туристична агенція Happy Travel Torconsulting LLC 

(Україна) 

 

(Україна) 

 
Простір вільної освіти Київ – Тампере 

(Україна) 

 

(Україна) 

 
Навчально-консультативний центр 

«Парадигма» 
DEC life school 

(Україна) 

 

(Україна) 

 
Інститут системних інноваційних 

трансформацій 
Інститут соціально-економічних ініціатив 

(Україна) 

 

(Україна) 

 
Асоціація сприяння глобалізації освіти та 

науки SPACETIME 
Лабораторія креативних ідей – 

Laki 

(Україна) 

 

(Україна) 

 
Культурно-освітній простір LABS Project Generation 

(Україна) 

 

(Україна) 

 

Аналітичний центр «Економіст» 
Бізнес лабораторія транспорту та туризму – 

T&T Business Lab 

(Україна) 

 

(Україна) 

 
Київський центр освіти, навчання та 

молоді 
Фонд відновлення залізничної спадщини 

України 

(Україна) 

 

(Україна) 
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IV. ЕКСПЕРТИ 

 

ТВОРЧІ ТА ПРОФЕСІЙНІ ФАХІВЦІ 
Ольга Семененко (Франція) 

Владислав Момчилович (Сербія) 

Ірина Лилик (Україна) 

Світлана Ковальчук (Україна) 

Олександр Шевченко (Україна) 

Тетяна Мельник (Україна) 

Олена Пинчук (Україна) 

Тетяна Дубовик (Україна) 

Олександр Ярим-Агаєв (Україна) 

Віолетта Цибочкіна (Україна) 

Ігор Творонович (Україна) 

 

МОЛОДІ ПРОФЕСІОНАЛИ 

Катерина Березко (Україна) 

Влад Черній (Україна) 

Антон Корнєв (Україна) 

Вікторія Югай (Україна) 

Ксенія Сарган (Україна) 

Дарина Ківало (Україна) 

Олександра Чернявська (Україна) 

Єлізавета Федоренко (Україна) 

Поліна Шумакова (Україна) 

 

V. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

 
 

Світлана Боняр Державний університет інфраструктури та технологій 

(Україна) 

Олександр Кащенко Київський національний університет будівництва та 

архітектури (Україна) 

Вікторія Яновська Державний університет інфраструктури та технологій 

(Україна) 

Костянтин Покотило Київський національний університет будівництва та 

архітектури (Україна) 

Вікторія Творонович Державний університет інфраструктури та технологій 

(Україна) 

Георгій Ейтутіс Державний університет інфраструктури та технологій 

(Україна) 

Олександр 

Красноштан АТ «Укрзалізниця» (Україна) 

Олена Цвірко АТ «Укрзалізниця» (Україна) 

Наталя Макогон КП «Київський метрополітен» (Україна) 

Максим Демченко КП «Київський метрополітен» (Україна) 
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Світлана Романченко S.K.I.E. (Україна) 

Олександр Кендюхов Асоціація сприяння глобалізації освіти та науки 

SPACETIME (Україна) 

Олена Чернявська Інститут соціально-економічних ініціатив (Україна) 

Андрій Поздняков Torconsulting LLC (Україна) 

Юлія Кузьмицька Культурно освітній простір LABS (Україна) 

Олена Прокопенко TEADMUS (Естонія) 

Юрій Удовенко Green Floid LLC (США) 

КООРДИНАТОР КОНКУРСУ 

Олена Пилипенко Державний університет інфраструктури та технологій 

(Україна) 

WEB-РОЗРОБКА ТА АДМІНІСТРУВАННЯ 

Анастасія Божок Державний університет інфраструктури та технологій 

(Україна) 

РОЗРОБКА ВІЗУАЛЬНОГО КОНТЕНТУ 

Ігор Творонович Київський національний університет будівництва та 

архітектури (Україна) 

КОНТЕНТ-МЕНЕДЖЕР 

Аліна Накалюжна Державний університет інфраструктури та технологій 

(Україна) 

ТЕХНІЧНЕ СУПРОВОДЖЕННЯ 

Ніно Георгадзе Державний університет інфраструктури та технологій 

(Україна) 
 

 

VI. НАГОРОДИ 

 

ВІД ОРГАНІЗАТОРІВ КОНКУРСУ І ПАРТНЕРІВ 

Всі учасники та керівники отримають сертифікати. 

Переможцям, що отримали призові місця (І, ІІ, ІІІ місце у номінаціях), а 

також додатково були відмічені експертами – оприлюднення робіт у мас-медіа 

(соціальні мережі, сайт заходу, офіційний сайт закладу вищої освіти). 

 

ВІД ПАРТНЕРІВ КОНКУРСУ 

Усім учасникам, що надіслали роботи у друкованому вигляді – виставка 

робіт у Київській дитячій залізниці регіональної філії «Південно-Західна 

залізниця». 

Роботи переможців, тобто тих, що отримали призові місця (І, ІІ, ІІІ місце), 

а також які додатково були відмічені експертами у номінації 

«#мандруйзалізницею», будуть оприлюднені АТ «Укрзалізниця»: 

– виконані у вигляді відеороліку – відео трансляція майже на 1000 

екранах у поїздах Інтерсіті+ та на залізничних вокзалах України, 

– виконані у вигляді плакату – у вагонах купе та СВ пасажирських поїздів 

Учасникам номінації «Метро: (не) обмежувальні лінії» – виставка кращих 

робіт у КП «Київський метрополітен». 
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Переможцю номінацій «Професія моєї мрії» – персональний кар'єрний 

коучинг (від партнерів із Франції). 

Переможцям номінації «Україна – туристична країна!» – подарункові 

сертифікати від туристичної агенції Happy Travel зі знижками на туристичні 

послуги у будь-яку країну світу: 3000 грн (І місце), 2000 грн (ІІ місце) та 1000 грн 

(ІІІ місце). 

Переможцям номінацій «Розробка слогану навчально-консультативного 

центру «Парадигма» і «Освіта створює майбутнє – про «DEC life school»» – 

корисний подарунок. 

 

VII. ГОЛОВНІ УМОВИ УЧАСТІ 

 

Для участі в ІІІ-му Міжнародному конкурсі реклами «DO.IT ADS» 

учасники заповнюють реєстраційну форму для кожної роботи 

(https://forms.gle/41zaYYayQTNGQ8YW6) та/або надсилають конкурсні роботи і 

анкету-заявку на електронну та поштову адресу кафедри економіки, маркетингу та 

бізнес-адміністрування. 

Конкурсна робота може мати вигляд рекламного плаката, рисунка, колажу, 

відео ролика, іншої цифрової продукції – кліпа, мультфільму, фільму у 

довільному форматі. 

Роботи можуть бути виконані у цифровому та / або паперовому вигляді. 

Роботи, надіслані в цифровому вигляді, для ознайомлення та популяризації 

будуть розміщені на сторінках Університету, факультету та кафедри у 

соціальних медіа (Facebook та Instagram), на сайті заходу; переможці – на 

офіційному сайті Університету. Роботи, виконані або роздруковані на папері 

(форматом А4), можуть взяти участь у виставках конкурсних робіт та 

експозиціях у рухомому складі залізничного транспорту. 

Права авторів зберігаються за виконавцями робіт. 

Одна робота подається в одну номінацію. В темі листа, надісланого 

електронною поштою, вказується номінація і прізвище автора або одного з авторів 

команди. 

 

VIII. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРСНИХ РОБІТ 

 

Основними критеріями оцінювання конкурсних робіт експертами є: 

– відповідність меті та завданням Конкурсу (роботи, що не 

відповідають критерію до розгляду не беруться); 

– креативність ідеї – 50 %; 

– майстерність втілення ідеї – 40 %; 

– результативність – 10%. 

 

https://forms.gle/41zaYYayQTNGQ8YW6
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IX. ПОРАДИ ВИКОНАВЦЯМ 

 

Заздалегідь визначте для реклами мету та цільову аудиторію, визначте 

ключове повідомлення для рекламного оголошення, оберіть тональність 

звернення та складіть текст реклами, подумайте над координацією візуальних 

елементів, створіть макет і дизайн зображення високої роздільної здатності. 

Не залишайте поза увагою останній пункт реєстраційної форми та / або 

анкети-заявки, подумайте і обґрунтуйте чому, на вашу думку, ваша реклама 

спрацює? 

Зробіть два електронні варіанти: без шаблону і у шаблоні. Надішліть на 

електронну адресу Оргкомітету Конкурсу, зазначену у контактах. 

Зробіть три друковані копії роботи у шаблоні. Надішліть копії на поштову 

адресу Конкурсу. 

Вимоги до виконання та оформлення робіт зазначені у Регламенті 

Конкурсу. 

Деталі щодо номінацій – на сторінках кафедри економіки, маркетингу та 

бізнес-адміністрування у соціальних мережах. 

Обов’язково слідкуйте за анонсами, прислухайтесь до пояснень та порад: 

у Facebook – https://www.facebook.com/groups/departmentemba/ 

та Instagram – https://www.instagram.com/emba_fut_duit/ 

 

X. КОНТАКТИ 

 

Кафедра економіки, маркетингу та бізнес-адміністрування 

 044 591 51 21, 095 837 60 12 

Сайт Конкурсу – http://doitads.wordpress.com 

Facebook – https://www.facebook.com/groups/departmentemba/ 

Instagram – https://www.instagram.com/emba_fut_duit/ 

 kafedraemba@gmail.com 

 

Адреса: вул. Івана Огієнка, 19, Київ, Україна, 03049; для відправлення 

Укрпоштою тел. 095 837 60 12, Георгадзе Ніно Шалвовна 

Відділення Нової пошти: № 163, вул. Патріарха Мстислава Скрипника, 5, 

Київ, 03124; тел. 095 837 60 12, Георгадзе Ніно Шалвовна 

https://www.facebook.com/groups/departmentemba/
https://www.instagram.com/emba_fut_duit/
http://doitads.wordpress.com/
https://www.facebook.com/groups/departmentemba/
https://www.instagram.com/emba_fut_duit/
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Додаток 2 

 

 

 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

МІЖНАРОДНОГО КОНКУРСУ РЕКЛАМИ «DO.IT ADS» 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Міжнародний конкурс реклами (далі – Конкурс) є спільним 

міждисциплінарним проєктом, Організаторами якого є кафедра економіки, 

маркетингу та бізнес-адміністрування Факультету управління і технологій 

Державного університету інфраструктури та технологій та кафедра 

образотворчого мистецтва та архітектурної графіки Архітектурного факультету 

Київського національного університету будівництва та архітектури та 

Партнерами. 

2. Конкурс спрямований на виявлення та підтримку талановитої молоді, 

популяризацію загальнолюдських цінностей у молодіжному середовищі, 

здорового способу життя, профілактику і запобігання проявам негативної 

поведінки, просвітництво та профорієнтацію. 

3. Конкурс проводиться з метою патріотичного та естетичного виховання молоді 

через створення тематичних робіт, що націлюють на освіту, навчання, 

саморозвиток, опанування професійних компетентностей рекламіста, 

маркетолога, пропагують здоровий спосіб життя, загальнолюдські цінності такі 

як охорона довкілля, захист тварин, турбота про близьких тощо. 

4. Під рекламою в межах Конкурсу організатори розуміють інформацію будь-

якого виду, представлену у візуальній (аудіовізуальній) формі та спрямовану на 

досягнення суспільно корисних цілей, популяризацію загальнолюдських 

цінностей, розповсюдження якої не має на меті отримання прибутку. 

II. ЗАВДАННЯ КОНКУРСУ 

1. Розвиток креативного мислення, стимулювання цікавих ідей, формування 

активної життєвої позиції, позитивної мотивації на творчий та професійний 

розвиток. 

2. Стимулювання молоді до визначення майбутньої професії, творчого і 

критичного осмислення власних прагнень, здібностей та уподобань. 
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3. Стимулювання самовираження через візуальні засоби, розвиток творчих 

нахилів, підвищення професійної (художньої) майстерності. 

4. Активізація участі молоді у громадському житті, акцентування своєї 

громадянської позиції. 

5. Підвищення рівня інформованості молоді з питань професійної орієнтації, 

важливих подій соціального та громадського життя. 

III. УЧАСНИКИ КОНКУРСУ 

1. Учасниками Конкурсу є представники учнівської та студентської молоді. 

2. Експерти Конкурсу можуть бути учасниками Конкурсу завдяки застосуванню 

системи сліпого рецензування і дотримання організаційним комітетом правил 

етичної поведінки. 

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ 

1. Загальне керівництво підготовкою та проведенням Конкурсу здійснюється 

Організаційним комітетом та координаторами конкурсу. 

2. Оцінку робіт, представлених на Конкурс, здійснюють експерти Конкурсу. 

Експертне журі складається з двох груп експертів: перша група – це творчі та 

професійні фахівці, що є досвідченими рекламістами, маркетологами, 

художниками та дизайнерами, друга група – молоді професіонали. Для сліпого 

подвійного рецензування робота надається одночасно експертам з обох груп. За 

результатами їхнього оцінювання експертне журі Конкурсу визначає переможців 

колегіальним рішенням. 

3. Організатори Конкурсу мають право використовувати конкурсні роботи під 

час підготовки і видання інформаційних матеріалів та в інших некомерційних 

цілях зі збереженням права інтелектуальної власності автора, а саме: розміщення 

конкурсної роботи на безоплатній основі з некомерційною метою в мережі 

Інтернет, використання її на зовнішніх рекламних носіях, у засобах масової 

інформації. 

V. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ ТА ВИМОГИ ДО КОНКУРСНИХ 

РОБІТ 

1. На Конкурс можуть бути подані роботи у вигляді графічних зображень, 

рисунків, виконаних як у друкованому, так і у електронному / цифровому вигляді 

(намальовані плакати, малюнки, виконані у будь-якій техніці: графіка, гуаш, 

масло, кольорові олівці, фломастери тощо), а також аудіовізуальні твори у 

вигляді ролика, кліпу, фільму, мультфільму у довільному форматі. 

2. Подана на Конкурс робота повинна мати назву. 

3. Роботу, виконану у будь-якій техніці на папері, потрібно відсканувати та 

додатково вставити у шаблон формату А4, поданий у додатку 1. 

4. На Конкурс приймаються роботи одночасно подані без шаблону (для 

проведення подвійного сліпого рецензування) та у стандартизованому вигляді (у 

шаблоні, що дозволяє експонувати роботи в Україні та за кордоном). 
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5. До розгляду приймаються роботи, що раніше не подавалися на інші конкурси. 

6. Одна робота подається в одну номінацію. 

7. Одночасно з роботою автор заповнює і подає Організаційному комітету 

анкету-заявку, форма якої подана у додатку 2 та / або реєстраційну форму 

(посилання на яку міститься в інформаційному листі). 

8. В анкеті-заявці (в т.ч. представленій у вигляді реєстраційної форми) та темі 

електронного листа вказується номінація і назва роботи, прізвище автора або всіх 

авторів команди. Команда може бути складатись не більше ніж з трьох авторів. 

9. Подання Заявки на участь у Конкурсі означає повну згоду конкурсанта з 

умовами участі, порядком організації та проведення Конкурсу, визначеним 

Регламентом. Надсилаючи роботу на Конкурс, автор автоматично погоджується 

на оприлюднення своєї роботи на електронних ресурсах Організаторів та 

Партнерів Конкурсу та погоджується брати участь у Виставці робіт у 

роздрукованому вигляді, що можуть бути організовані Партнерами з метою 

популяризації цінностей Конкурсу та ознайомлення суспільства з роботами 

креативної молоді. 

10. Авторські права зберігаються за авторами поданих на Конкурс робіт. 

11. Подані на Конкурс роботи не повинні містити плагіату, не мають суперечити 

нормам Закону України «Про рекламу» та Закону України «Про захист від 

недобросовісної конкуренції». 

12. Роботи надсилаються до Організаційного комітету не пізніше 15 травня 2021 

року. 

13. Роботи, що не відповідають зазначеним вимогам, до розгляду прийматися не 

будуть. 

VІ. ПІДСУМКИ І НАГОРОДЖЕННЯ 

1. Оцінка надісланих на Конкурс робіт здійснюється експертами. Критеріями 

оцінювання робіт є: 

 відповідність меті та завданням Конкурсу (роботи, що не відповідають 

критерію до розгляду не беруться); 

 креативність ідеї – 50 % (створення принципово нових ідей, що відрізняються 

від традиційних або прийнятих схем мислення); 

 майстерність втілення ідеї – 40 % (якість і точність реалізації ідеї); 

 результативність – 10 % (первинна загальна оцінка ефективності, відповідність 

поставленим завданням, цілям і масштабам, успішність реклами). 

2. Подані на Конкурс роботи не повертаються авторам. 

3. Кожен учасник Конкурсу та керівник отримають Сертифікати. 

4. Переможці Конкурсу отримають призи від Партнерів Конкурсу. 

5. Підсумки Конкурсу та роботи переможців будуть опубліковані на сторінці 

Організатора – кафедри економіки, маркетингу та бізнес-адміністрування у 

Facebook та Instagram, на сайті заходу, тощо. 
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III Міжнародний конкурс реклами “DO.IT ADS” * 
Назва роботи: 
ПІБ автора: 

 
*Кафедра економіки, маркетингу та бізнес-адміністрування ДУІТ 
*Кафедра образотворчого мистецтва та архітектурної графіки КНУБА  
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АНКЕТА-ЗАЯВКА 

НА УЧАСТЬ У ІІІ-му МІЖНАРОДНОМУ КОНКУРСІ РЕКЛАМИ 

 

1  Назва конкурсної роботи   

2  Номінація  

3  Прізвище, ім’я, по-батькові автора конкурсної роботи  

4  Вік конкурсанта  

5  Прізвище, ім’я, по-батькові автора конкурсної роботи*  

6  Вік конкурсанта*  

7  Прізвище, ім’я, по-батькові автора конкурсної роботи*  

8  Вік конкурсанта*  

9  Прізвище, ім’я, по-батькові керівника (за наявності)  

10  Телефон учасника / представника учасника (для осіб, яким 

не виповнилося 16 років) 

  

11  E-mail учасника / представника учасника (для осіб, яким не 

виповнилося 16 років) 

  

12  Заклад освіти  

13  Курс / клас навчання  

14  Звідки дізналися про конкурс?  

15  Спосіб подання конкурсної роботи:  

- на електронну пошту кафедри 

- на відділення Нової пошти № 163 

- на поштову адресу кафедри 

 

16  Дата заповнення заявки  

17  Підтверджую: 

- ознайомлений з тим, що відповідальність за інформацію у 

надісланих матеріалах, несуть автор(и) робіт 

- ознайомлений з Регламентом Конкурсу 

 

18  Даю згоду на: 

- обробку персональних даних  

- оприлюднення роботи 

 

19  Чому ваша реклама спрацює? (результативність)  
 

* Вказується у випадку підготовки роботи командою 
 

ТЕРМІН ПОДАЧІ АНКЕТИ-ЗАЯВКИ І КОНКУРСНОЇ РОБОТИ – до 15 ТРАВНЯ 2021р. (ВКЛЮЧНО) 
 

Адреса кафедри: ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ, 

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ І ТЕХНОЛОГІЙ,  

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ, МАРКЕТИНГУ та БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ 

Україна, 03049, м. Київ, вулиця Івана Огієнка, 19, к. 904. 

Телефон: +38 044 591 51 21; +38 095 837 60 12 

E-MAIL: kafedraemba@gmail.com 
Відділення Нової пошти № 163, Київ, 03124, вул. Патріарха Мстислава Скрипника, 5. 

Сайт ДУІТ: www.duit.edu.ua   Сайт ФУТ: www.duit-fut.com.ua  

http://www.duit.edu.ua/
http://www.duit-fut.com.ua/

