
Урок № 72-73 

Дата: 13.04.2021 

Тема: Розробка реклами з метою ознайомлення з iсторико-культурною спадщиною 

(вітчизняною і зарубіжною). 

Мета: Охарактеризувати розробку реклами з метою ознайомлення з iсторико-культурною 

спадщиною (вітчизняною і зарубіжною); розвивати аналітичне мислення, професійні 

навички, пам'ять, мислення; виховувати повагу до професії. 

Хід уроку: 

  

Види засобів 
Цільова Характеристики ознак, рис, особливостей 

аудиторія 

(електорат) 
Переваги Недоліки 

Реклама 

через пресу: 

газети 

Читачі, 

випадкові 

покупці газет 

Висока гнучкість, 

своєчасність, широке 

охоплення місцевого ринку, 

широке визнання 

Короткочасність 

існування, низька 

поліграфічна якість 

відтворення, конкуренція 

різних реклам у одній 

газеті 

Журнали 

Постійні читачі, 

спеціалізована 

аудиторія 

читачів 

Висока географічна і 

демографічна селективність, 

вірогідність, висока якість 

відтворення, тривале 

використання, значна 

кількість вторинних читачів, 

функція подарунку 

Великий інтервал між 

замовленням і 

друкуванням реклами, 

наявність зайвого тиражу, 

висока вартість, 

відсутність гарантії 

розміщення у 

привабливому місці, 

низька частота виходу, 

конкуренція у середині 

журналу 

Друкована 

реклама, 

каталоги, 

буклети, 

листівки, 

проспекти, 

брошури 

Постійні і 

випадкові 

читачі, 

відвідувачі 

Відносна ефективність 

аудиторії, гнучкість, 

конкретність, персональний 

характер, повнота інформації, 

відсутність реклами 

конкурентів 

Відносно висока вартість, 

необхідність 

використання 

спеціалістів з графіки, 

журналістів, художників 

та інших залучених осіб 



Телебачення 
Глядачі постійні, 

випадкові 

Поєднання зображення, 

звуку, руху, кольорів, 

чуттєвий вплив, високий 

рівень сприйняття, широта 

охоплення 

Висока абсолютна 

вартість, 

низька селективність 

аудиторії, 

швидкоплинність, 

перевантаженість 

рекламою, відсутність 

індивідуального підходу 

до глядача 

Радіо 

Слухачі 

постійні, 

випадкові 

Масовість використання, 

висока географічна і 

демографічна селективність, 

низька вартість 

Швидкоплинність 

рекламного контакту, 

звучання часто 

сприймається як 

музичний фон, 

відсутність інших 

сенсорних відчуттів 

Рекламні 

сувеніри, 

листи, 

телефонні 

дзвінки 

Випадкові 

покупці, слухачі, 

відносно 

постійні клієнти 

Безпосередній контакт з 

клієнтами, селективність 

аудиторії, дуже низька 

вартість, оцінка негайної 

реакції на рекламу 

Другорядний характер, 

підтримання основної 

купівлі, 

непередбачуваність 

результату контакту 

Зовнішня 

реклама 

Випадкові 

глядачі, місцеві 

жителі, 

приїжджі 

громадяни, 

туристи 

Гнучкість, висока частота 

повторних контактів, 

невисока вартість, низький 

рівень конкуренції, 

конкретність 

Відсутність селективності 

аудиторії, обмеження 

творчого і художнього 

характеру, низька якість 

через зовнішній вплив 

Відеозображ

ення та 

аудіо-

реклама 

Спеціалізована 

аудиторія, 

постійні глядачі, 

зрідка випадкові 

Відносно повне уявлення про 

товар, конкретність, 

візуальне обстеження, 

простота, низька вартість 

виготовлення, мобільність 

засобів показу 

Відносна короткочасність 

інформації про якості і 

способи використання 

рекламованих товарів, 

односторонність 

інформації 

Виставки і 

ярмарки 

Постійні 

відвідувачі і 

випадкові 

запрошені 

Відносно конкретне уявлення 

про товар, селективний 

підхід, зосередження 

багатьох реклам у одному 

місці, низька вартість 

Висока конкуренція, 

розгубленість глядача, 

високі вимоги 

організаторів, 

необхідність додаткових 

заходів щодо оформлення 

та витрат, пов'язаних з 

цим 



Реклама 

поштою 

Постійні жителі, 

громадяни з 

постійним 

місцем 

проживання 

Висока адресність та зв'язок з 

клієнтами, можливість 

зворотнього зв'язку 

телефоном, невисока 

вартість, відсутність 

додаткових залучень осіб, 

низький рівень конкуренції 

Низька ефективність 

отримання позитивної 

реакції, відсутність 

безпосереднього контакту 

і стимулювання 

зацікавленості, 

буденність сприйняття 

(схожість до газет) 

Комп'ютериз

ована 

реклама 

Стабільні 

клієнти, 

зростаюча 

чисельність 

користувачів 

комп'ютерів 

Висока професійність, 

відносна стабільність 

контактерів, висока точність, 

частота виходу залежно від 

вимоги, невисока вартість 

Повільно зростаюча 

чисельність контактерів, 

висока професійна 

підготовка і витрати з 

нею пов'язані, відносно 

вузьке коло споживачів 

реклами 

 

Питання для самоперевірки: 

1.Які функції  реклами через  сувеніри, листи, телефонні дзвінки? 

2.Які функції реклами через каталоги, буклети, листівки, проспекти, брошури? 

 

Рекомендована література: А. Михайличенко «Туроперейтинг», К: Наукова думка, 2018; 

В. К. Бабарицька,,О. Ю. Малиновська «Менеджмент туризму. Туроперейтинг. Понятійно-

термінологічні основи, сервісне забезпечення тур продукту», К: Наукова думка, 2018 

 

Шановні учні! Нагадую, що на виконані вами завдання чекає моя електронна пошта: 

kvasha.n.v@gmail.com  або Вайбер чи Телеграм за номером: 093-74-98-200, 

але не пізніше 20:00 

mailto:kvasha.n.v@gmail.com

