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 Дослідження  шляхів взаємодії зі ЗМІ: 

Визначення найбільш престижних 
джерел інформації (опитування, 
інтерв’ю). 

Використання  тільки тих видань, які за 
змістом інформації підходять для 
соціально-педагогічної роботи (умови: не 
дорогі, не бульварні, не радикальні ЗМІ). 

Уникнення невідомих джерел .  

Налагодження особистісних контактів з 
представниками ЗМІ в ролі 
систематичного поставника інформації.  



Що можуть надати ЗМІ 
соціальному працівнику? 

рекламу соціальних послуг; 
створення та подальше формування 
позитивного іміджу діяльності 
соціальних установ та працівників; 
пошук партнерів (спонсорів); 
залучення клієнтів; 
залучення співробітників і волонтерів; 
інформування громадськості про 
діяльність соціальних служб;  
вплив на уряд, законодавців, місцеве 
самоврядування; 
анонс подій, заходів, акцій тощо 
інформування громадськості щодо 
проблем та засобів боротьби з ними; 



 

Що соціальний педагог може 

запропонувати ЗМІ? 

Розширення діапазону слухачів, 

телеглядачів, читачів 

Матеріали про акції, в яких бере 

участь велика кількість людей 

Ексклюзивну  інформацію 

Участь відомих персон 

Постійну інформацію 

Актуальний, цікавий матеріал  



Форми взаємодії зі ЗМІ: 

інформування (прес-реліз,  прес-

конференція); 

консультування; 

фото-звіт; 

інтерв’ю; 

стаття; 

рубрика: 

тематична програма (цикл) 



Специфіка соціальної реклами 
 

Соціальна реклама на відміну від 

реклами виробничої, не переслідує мети 

досягнення прямого економічного 

прибутку. 

Соціальна реклама не використовує 

логотипи, знаки торговельних фірм, як 

відомих, так і маловідомих. 

Соціальна реклама повинна мати 

конструктивний характер і створювати 

позитивне емоційне сприйняття світу. 



Види реклами: 
зовнішня реклама (вулична реклама, 
реклама на транспорті, реклама у місцях 
зосередження людей); 

поштова реклама (розсилання матеріалів за 
списком, розсилання матеріалів за 
принципом “в кожний дім”); 

комп’ютеризована реклама (рекламна 
інформація, яка поступає на комп’ютерні 
термінали, рекламна інформація, яка 
поступає на екранне табло); 

реклама в засобах масової інформації 
(реклама у пресі, реклама по радіо, реклама 
по телебаченню, реклама у кіно); 

міжособистісне спілкування (зв’язки з 
представниками засобів масової інформації); 

експонування (організація виставок, 
галерей, стендів). 

 



Найбільш поширені види 

рекламної продукції 

• Паперова (плакат, буклет, 

брошура); 

• Вулична (стенд, банер, борд, 

графіти); 

• Відео (ролік, міни-фільм) 



Сувенірна (презентаційна реклама): 
запрошення, бланк листа, візитівка,  
закладка, календар, обкладинка, 
поліетиленовий пакет, краватка, ручка, 
чашка, браслет, годинник, елементи 
одягу тощо 

Послідовність введення реклами: 
графічна частина, слоган (рекламний 
девіз, лозунг, зачин), інформаційний 
блок, елементи фірмового стилю 



Вимоги до рекламного 

продукту: 

 відповідність запитам населення, урахування  

особливостей (національних, гендерних); 

 фірмовий стиль, дані про авторів та 

організацію; 

 адресність, спрямованість на певну групу; 

 відповідність виду продукту та кількості 

поданої інформації; 

 доцільність використання малюнків та фото; 

 виважена кольорова гама, що відповідає віку 

клієнтів, завданням тощо 

























Реклама по принципу: картинка+подпись 




































