
ЗВІТ 

Роботи Центру маркетингу та реклами 

за 2019 р. 



Розроблено  

Комплексні плани 

профорієнтаційної та 

рекламної  

діяльності  Академії  

на 2019-й рік  



Оновлено зміст, дизайн та 

виготовлення рекламних 

матеріалів академії за 

основними видами 

діяльності 

(флаери, розтяжки, 

банери, Х-банери) 

 



Ініційоване 

створення відділу 

дизайну у складі 

ЦМтаР 

 



Ручки, блокноти та папки, магніти та шильди 

Годинники настінні 

Кулі  новорічні 

Розроблено дизайн та вироблено сувенірну продукцію 

Чашки 

Декоративні рослини 



Проведено 2 

повномасштабні рекламні 

компанії ОНАХТ 



Розміщено 10 cек. рекламні аудиоролики на 

радіостанціях міст: Одеса, Херсон, Миколаїв, 

Вінниця, Кропивницький,  Запоріжжя, Черкаси, 

смт. Олександрія, Знам’янка. 



 Розміщено рекламні відеоролики, відеосюжети та виступи співробітників  

на регіональному та всеукраїнському телебаченні міст: Одеса, Херсон, 

Миколаїв, Вінниця, Черкаси, Кропивницький, Умань, Южне, Кам’янець-

Подільській. 



Організовано 

публікації 

рекламного 

характеру у 

наступній 

регіональній та 

національній  

газеті «Вечірня 

Одеса» Розміщено публікації  

та банери на сайтах: 

www.048.ua. 

kuda.od.ua  

http://www.048.ua/
http://www.048.ua/
http://www.048.ua/
http://www.048.ua/
http://www.048.ua/


Розміщено рекламу ОНАХТ у громадському транспорті  

 міст: Одеса, Вінниця, Миколаїв, Херсон, Черкаси. 

Розміщено 10 сек. аудіо-ролики у мережах супермаркетів «Сільпо» 

та «Таврія В» в м. Одеса, Одеській, Вінницькій,  Миколаївській, 

Херсонській, Черкаській та Кіровоградській областях. 



Розміщено рекламу ОНАХТ на бігбордах в містах: Миколаїв, 

Херсон, Кропивницький, Арциз, Татарбунари, Білгород-

Дністровський, Ізмаїл, Умань, Рені, Роздільна.   



Розміщення банерів на залізничному 

вокзалі  м. Одеса. 



Забезпечено збір 

інформації для газети 

«Технолог» 

 

Організовано  випуск 

газети «Технолог» 2 рази 

на місяць 



Проведено рекламу для підписки 

на газету «Технолог» 



       За звітній період, редакцією газети «Технолог» було 

написано, прийнято від представників структурних 

підрозділів ОНАХТ та студентів, відредактовано та 

опубліковано матеріалів у кількості 181 шт. (статті, 

думки експертів, поздоровлення, освітлення 

останніх подій життя ОНАХТ тощо).  
 

      Всього за 2018/2019 к.р. було сформовано, 

відредаговано та надруковано 20 випусків газети 

«Технолог».  



Забезпечено збір інформації про майбутні події  

у ОНАХТ та організовано фото- та відео-зйомки 

заявлених подій  



Робота внутрішньої  

знімальної групи ОНАХТ  

 

48 виїздів   за межі академії 
 

61 сюжетів щодо подій ОНАХТ 
 

61 історичний фільм 



 

62 виїзди знімальної групи 

телерадіокомпанії “Глас” 
 

23 виїзди Телерадіокомпанії “Ріо” 
 

9 виїздів Телерадіокомпанії “Град” 
 

Робота 3-х фотографів 

 



30 виступів співробітників ОНАХТ  у 

студії телерадіокомпанії “Глас” 

 

12 виступів співробітників ОНАХТ  у 

студії телерадіокомпанії “Ріо” 

 

3 виступи ректора ОНАХТ  у студії 

телерадіокомпанії “Ріо” 

 



Організовано пробні зйомки кулінарної 

телепередачі власного виробництва  



За допомогою служб проректора з економічного розвитку та 

адміністративно-господарської роботи Мосієнко Г.А. було закінчено 

проект власної телестудії ОНАХТ. 

Відкриття планується на березень 2020 р. 



 8 макетів флаєрів та 1 буклет; 

 10 макетів банерів; 

 комплект на Форум ОНАХТ (план-карта корпусів, обкладинка для карти, бейджи для волонтерів, 

таблички для коридорів); 

 комплект для «Food Quest» (карта, наклейки-бали, наклейки-медалі); 

 5 макетів табличок у коридори академії; 

 10 макетів наклейок з назвами факультетів; 

 10 макетів з гербами для нових промо-столів; 

 1 макет головного гербу ОНАХТ для друку, для зала ПК; 

 1 макет банера (колаж) з факультетами академії та коледжами для зала ПК; 

 1 макет логотипу Консалтингового центру; 

 1 макет для нанесення на подарункові годинники; 

 1 макет векторного зображення для створення таблички ЦМтаР, над входом; 

 1 макет векторного зображення гербу академії; 

 розроблено положення про Відділ дизайну; 

 розроблена посадова інструкція інженера (дизайнера) ЦМтаР; 

 комплект макетів для святкування дня народження ОНАХТ в Палладіумі (герб, слайдер, афіша); 

 комплект для зала ПК (1 макет таблички факультету, 13 макетів табличок для приймальних 

столів факультетів, 1 макет для столів); 

 обробка фотографій (професори – 6шт., студенти – 21шт.); 

 11 макетів спайдерів для сайту академії; 

 1 макет – «Бренд вол». 

У звітний період Відділом 

дизайну ЦМтаР  

було здійснено  

наступні види робіт: 



Сумісно з Центром 

Інформаційних 

технологій забезпечено 

постійне оновлення 

головного сайту ОНАХТ 

та сайту Приймальної 

комісії актуальною 

інформацією 



За звітний період на головному  

сайті викладено: 

1. 248 новин  
 

2. 120 відеорепортажів  
 

3. 252 документа (тільки в розділі публічна 

інформація!) 
 

4. 50 слайдерів  
 

5. 33 об'яви про захист дисертацій 



За звітний період: 
 

1. Створено 12 нових та оновлено 42 існуючих сторінок 

2. Проведено  8 моніторингів web-сайтів структурних 

підрозділів ОНАХТ  

3. Проведено  4 моніторинги щодо своєчасного оновлення 

сторінок головного web-сайту ОНАХТ  

4. Проведено  4 моніторинги щодо своєчасного оновлення 

розділу «Положення про структурні підрозділи» головного web-

сайту ОНАХТ  

5. Проводиться збір контактних даних для оновлення 

редакційної колегії web-сайтів ОНАХТ 

 



Забезпечено просування ОНАХТ 

 у соціальних мережах   

(Facebook та  Instagram) 





План роботи на грудень 2019 р. 

На численні прохання школярів через соцмережі (інстаграм) 

Організовано участь представників академії:  

1. смт. Любашівка, Одеська область  

2. м. Чорноморськ, Одеська область 

3. м. Білгород-Дністровський, Одеська область (2 рази) 

4. м. Кілія, Одеська область 

5. м. Южне, Одеська область 

6. с. Конопляне, Одеська область 

7. Одеська ЗОШ №82 

8. Одеська ЗОШ №20 

9. Одеська ЗОШ №89 

10. Благодійна ярмарка «Подаруй мрію» 

 

 

 

 



За проханням школярів через соцмережі (інстаграм) 

4 грудня 2019 р. представники академії провели 

профорієнтіційну роботу в Любашівському НВК-ЗОШ І-ІІІ 

ступенів–гімназії 

 

 

 

 

 

 

 

 



На 90 % розроблено 3-Д екскурсію ОНАХТ 



Забезпечено збір інформації, щодо проведення 

профорієнтаційних заходів в Україні та організовано 

виїздів співробітників академії на ці заходи.   

 

За звітний період було організовано та проведено 

 34 виїзних профорієнтаційних заходи. 

 
(за участю факультетів Академії)  

 



Відвідано наступні населені пункти:  

Вінницька область: м. Вінниця, м. Ладижин, смт. Тростянець. 

Миколаївська область: м. Миколаїв. 

Полтавська область: м. Полтава, м. Заводське, м. Кременчук. 

Черкаська область: м. Черкаси, м. Умань. 

Одеська область: м. Южне, м. Чорноморськ, м. Арциз, м. Кілія, м. Арциз, м. Подільск, 
 м. Ізмаїл, с. Великомихайлівка, с. Конопляне, м. Балта, м. Білгород-Дністровський. 

Дніпропетровська область: м. Дніпро. Запорізька область: м. Пологи. 

Херсонська область: м. Херсон. 

Кіровоградська область: м. Кропивницький. 



Проведено:  

8  Днів відкритих дверей,  1 з яких проведено у форматі  квесту,  

 4 Вечора відкритих дверей та 6 презентацій ОНАХТ 

 (поза межами навчальних корпусів) 



Втретє,  з 2017 р. розроблено концепцію та організовано проведення 

Дня відкритих дверей у форматі квесту   

«FoodQuest»  (Парк Перемоги) 

(Відповідальний – директор ЦМР Кордзая Н.Р., т.в.о. начальника організаційного відділу ЦМР Лазука К.Д.) 



Організовано та проведено  понад 40 профорієнтаційних екскурсій 

по факультетах, кафедрах і лабораторіях академії для учнівської 

молоді та гостей ОНАХТ та зібрано майже 500 контактів абітурієнтів 

(Відповідальний – т.в.о. начальника організаційного відділу ЦМР Лазука К.Д.) 



Прийняли участь у фестивалі  

«Містечко майстрів» у парку ім. М. Горького та  

в м. Білгород-Дністровському у парку Миру 

(Відповідальний – т.в.о. начальника організаційного відділу ЦМР Лазука К.Д.) 



Виїзні Дні відкритих дверей з підписанням 

договорів про співпрацю 
              

  Чорноморські заклади загальної та 

   середньої освіти №1,2 та 4 

                                                                           

(Відповідальний – т.в.о. начальника організаційного відділу ЦМР Лазука К.Д.) 

 
Южненський навчально-виховний комплекс 

(загальноосвітня спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів №2-центр позашкільної освіти-

професійно-технічне училище) та Южненська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 

 

Білгород-Дністровський професійний 

будівельний ліцей 

 

 

Ізмаїльське вище 

професійне 

училище та 

загальноосвітні 

школи  І-ІІІ 

ступенів №2 і №8 



За допомогою деканів факультетів було організовано проведення 

заходу щодо інформування населення про можливості навчання 

та умови вступу до ОНАХТ в період приймальної компанії 2019. 

(Відповідальний – т.в.о. начальника організаційного відділу ЦМР Лазука К.Д.) 



Проведено акцію «Твій Великий  ШАНС» 
 

1. Парк ім. М. Горького 

2. м. Чорноморськ (2 рази) 

3. Приморський бульвар  

4. НЕМО (набережна) 2 рази 

5. пл. Незалежності 

6. Міський сад 

 



Участь у Міжнародному проекті «Місто 

професій» 
 

1. м. Вінниця 

2. м. Дніпро 
 



Організовано участь представників академії у фестивалі 

«Любашівка – столиця української ковбаси» 



Прийняли участь у фестивалі 

«Сиру, меду та вина» 



Організовано участь представників академії  

у фестивалі «Солодощів та морозива» 



Прийняли участь «NEXT- профорієнтація» – площадка 

для  комунікації між трьома основними елементами 

взаємодії: роботодавцями, навчальними закладами та 

молоддю 



Сумісно з Одеським Центром зайнятості було 

організовано профорієнтаційні заходи  

в Одеських школах №22, №8, №81, №89 та гімназії №7 

(Відповідальний – т.в.о. начальника організаційного відділу ЦМР Лазука К.Д.) 



Забезпечено участь у освітніх виставках. 

Міжнародна виставка «Сучасні 

заклади освіти"  

World Edu 2019 (м. Київ) 

   

«Полтавський абітурієнт-2019» 

 (м. Полтава) 

(Відповідальні – Кордзая Н.Р.,  Пеліван Н.В., Лазука К.Д.) 
 

 

Міжрегіональна 

спеціалізована 

виставка "Освіта та 

кар'єра"  

(м. Кременчук) 

Міжрегіональна 

спеціалізована 

освітня виставка 

«Абітурієнт-2020» 

(м. Запоріжжя) 

 

 

 

Міжнародна виставка 

«Інноватика в сучасній 

освіті» м. Київ 

 

 

«Освіта та кар'єра» 

(м. Кременчук) 



 

Відвідано Центри зайнятості та міжшкільні 

навчально-виробничі комбінати 

(спільно із факультетами) 

Було здійснено відвідування, у наступні періоди: 

18.02.2019 р. - 22.02.2019 р. - 10 відвідувань (10 факультетів) 

25.02.2019 р. - 01.03.2019 р. - 10 відвідування (10 факультетів) 

(Відповідальний – т.в.о. начальника організаційного відділу ЦМР Лазука К.Д.) 



ЩО НЕ БУЛО ЗРОБЛЕНО ЗА ЗВІТНІЙ ПЕРІОД 

 

п.5.25. Розробити і встановити рекламні борди на території. Причина: брак 

часу та коштів, а також спеціалістів для розробки дизайну 

п. 5.43. Забезпечити розробку вимог до єдиного стилю табличок, табло і 

стендів структурних підрозділів академії. Причина: брак спеціалістів та 

часу для розробки дизайну 

п. 5.44. Забезпечити контроль за дотриманням єдиного стилю табличок, 

табло і стендів структурних підрозділів академії. 

п. 5.45. Забезпечити розробку, зміст і дизайн внутрішньокорпоративної 

реклами енергозбереження, ресурсозбережання та екологічно чистого 

простору. Причина: брак спеціалістів та часу для розробки дизайну. Крім 

того, співробітники ЦМтаР не володіють данною  інформацією. 

  



Наші проблеми та побажання щодо їх усунення 
 

1. Більше уваги приділяти відбору профорієнтаторів  

від факультетів та кафедр, адже саме вони є обличчям 

ОНАХТ  

 

2. Максимум уваги приділяти інтернет ресурсам. Треба 

повернутися до системи контролю безпосередніми 

керівниками коректності та актуальності інформації на цих 

майданчиках. 

 

3. Збільшити кількість виїзних профорієнтаційних заходів, 

майстер-класів та презентацій Академії. А Саме у Одеській 

області, адже там є дуже потужний потенціал 



ПЛАН  

на 2020 р. 



п/п Вид рекламної діяльності 
Місце 

проведення 
Кількість одиниці 

РЕКЛАМА У ТРАНСПОРТІ 

1. 

  

Розміщення реклами  академії у громадському транспорті:     

Маршрутні таксі:     

 бокове розміщення (ф. А4) 
м.Одеса 

  

20 шт.: (№146 (5шт),№168(5шт), 

№175(5шт), №191(5шт)) 

 розміщення у вигляді розтяжки 
20 шт.: (№146 (5шт),№168(5шт), 

№175(5шт), №191(5шт)) 

2. 

Розміщення реклами  академії у громадському транспорті:   

м. Вінниця 

  

 маршрутні такс  - Відеоролик (10 с.) 90 машин 

 трамваї (ф. А4) 30 вагонів  

3. 
Розміщення реклами  академії у громадському транспорті:     

бокове розміщення ( 55 * 19 см ) 
м. Миколаїв 20 

4. 
Розміщення реклами  академії у громадському транспорті: 

Маршрутні таксі:  бокове розміщення (ф. А4) 
М. Херсон 80 шт. 

БЛОК І. ПРОВЕДЕННЯ РЕКЛАМНИХ КАМПАНІЙ 



п/п Вид рекламної діяльності Місце проведення Кількість одиниці 

РЕКЛАМА НА РАДІО 

1. 

Розміщення аудіо-ролику на міському 

радіо  

«Голос Одеси» 

18 точок м.Одеса 

2. 
Розміщення аудіо-ролику  

на радіо 

Одеса, Одеська область Авто-радіо, Одеса-мама, Європа+ 

Херсонська, Миколаївська та Одеська області  Ретро ФМ 

Кіровоград, Олександрія, Знаменка, 
Люкс-ФМ, Хіт-Фм, Русское радио, 

Мелодія  

 Вінниця  
Авто радіо, Наше радіо, П’ятниця 

Енерджі, 

Винниця, Миколаїв, Кропівницький, Одеса, Херсон «Наше радіо»» 

  РЕКЛАМА У СУПЕРМАРКЕТАХ (аудиоролік) 

1. 
Розміщення аудіо-ролику у мережі 

супермаркетів «Сільпо»  

Міста та області: Одеська, Херсонська, Вінницька, Миколаїв, 

Черкаси 
17 точок +10 точок по м. Одеса 

2. 
Розміщення аудіо-ролику у мережі 

супермаркетів «Таврія В» до 40 с 
Вся Україна До 10 точок 

        

1. ТК «Рио» м.Одеса, Одеська область   

2. Рекламне агенство «Аіта» 

Мир сериала, RTVi, History, Fine Living, Sony Turbo, Sony Sci-Fi, Fox, 

Наше любимое кино, 21 век, Trevel, Food Network, Sony 

Entertainment Television. 

1680 хв. 12 каналів/ 14 діб 

3.  
Розміщення відео-ролику на ТРК 

«ГЛАС» 
м.Одеса, Одеська область 4 місяці 

1. Білборди 

Ізмаїл, Арциз, Болград, Тарутино,Котовск, Раздельна, Кодима, Б-

Днестр, м. Миколаів, м. Херсон,  

м. Кропівницький 

8 штук 

2. Екран (3 экрана +1 бонусный) м. Одеса Кожні 5 хв = 200 виходів/доб. 



  

БЛОК ІІ. Проведення Днів відкритих дверей (ДВД)  
 

БЛОК ІІІ. Проведення майстер-класів для шкіл м. Одеси 
 

БЛОК ІV. Презентація ОНАХТ у навчально-виробничих комбінатах (НВК) 
  

БЛОК V. Проведення виїзних майстер-класів у центрах  

зайнятості м. Одеси та Одеської області 
 

БЛОК VІ. Участь у загальноміських фестивалях 
 

БЛОК VІІ. Проведення загальноакадемічних екскурсій, у тому числі під час 

літньої практики у школах міста. 
 

БЛОК VІІІ. Презентація ОНАХТ у навчальних закладах міст України 

(Миколаїв, Херсон, Винниця, Кропивницький, Умань, Черкаси, Полтава, 

Дніпро, Запоріжжя, Хмельницький) 
 

БЛОК ІХ. Організація виступів представників академії на телебаченні в 

різних областях України. 
 

БЛОК ІХ. Проведення акцій під час вступної кампанії 



 

 «День відкритих дверей»  

  м. Одеса, вул. Дворянська, 1/3 

  

Благодійна ярмарка  

«Подаруй мрію»  

м. Одеса, міський сад 



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 


