
ЗАВДАННЯ З РОЗРОБКИ СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ  

1. Визначити соціальну проблему 

2. Знайти ідею, щоб привернути увагу до цієї проблеми 

3. Визначити спосіб інформування про проблему 

4. Запропонувати спосіб вирішення або уникнення проблеми 

Кінцева мета соціальної реклами – 

- впізнаваємість даного феномену (проблеми) у суспільстві, 

- зміна ставлення суспільства до цього явища, зміна негативних стереотипів 

цільової аудиторії, її небажаної поведінки, упередження, ставлення, стиль 

життя, цінностей тощо 

- формування стійкої суспільної думки про ПТЛ. 

Команда презентує:  

(1) продукт (власне соціальна реклама – відео-ролик, постер, брошура, інший 

друкований матеріал тощо);  

(2) результат (охоплення цільової аудиторії, засоби інформування тощо);  

(3) вплив (очікувана подальша зміна ставлення/поведінки, поширення результату 

тощо). 

 

Критерії ефективності реклами: 

- фокусування (на одній проблемі та ідеї) 

- чітке визначення цільової аудиторії 

- здатність привернути і втримати увагу (емоційні "гачки") 

- зрозумілість (меседж) 

- переконливість 

- мотивуюча здатність (в ідеалі – до зміни на бажану постійну поведінку, 

ставлення, дію) 

  



Таблиця для оцінювання командного проекту з розробки соціальної реклами 

(критерії та показники - для журі) 

 Критерії / Показники Погано (0 

балів) 

Добре (1 бал) Відмінно (2 

бали) 

1 Цінності, на зміцнення 

яких орієнтується реклама 

Немає чіткого 

визначення 

цінностей 

Цінності 

визначена, але 

незрозумілий 

їх зв'язок з 

проблемою 

ПТЛ  

Визначені 

цінності і 

пояснено, як 

вони пов’язані 

з метою ПТЛ 

2 фокусування (на одній 

проблемі та ідеї) 

Немає чіткого 

визначення 

однієї 

проблеми 

Проблема 

визначена, але 

незрозуміла її 

системна роль  

Визначена 1 

проблема, 

вирішення якої 

приведе до 

досягнення 

мети 

3 визначення цільової 

аудиторії 

Аудиторія не 

визначена 

Аудиторія 

визначена 

недостатньо 

чітко 

Чітке 

визначення 

аудиторії, на 

яку 

спрямована 

реклама 

4 здатність привернути і 

втримати увагу (емоційні 

"гачки") 

Відсутнє 

емоційне 

навантаження 

Середнє 

емоційне 

навантаження 

Емоційне 

поглинання 

5 зрозумілість (меседж) та 

переконливість 

Основний 

«меседж» 

відсутній або 

незрозумілий 

«Меседж» 

реклами 

зрозумілий, 

але не 

переконливий 

«Меседж» 

зрозумілий і 

дуже 

переконливий 

6 мотивуюча здатність (в 

ідеалі – до зміни на бажану 

постійну поведінку, 

ставлення, дію) 

Після реклами 

відчуття що 

«це мене не 

стосується» 

Реклама 

мотивує до 

уникнення 

проблеми 

Реклама 

мотивує до дії, 

зміни 

 


