
Урок № 74-75 

Дата: 13.04.2021 

Тема: Розробка реклами з метою ознайомлення з природним середовищем або явищем 

(вітчизняним і зарубіжним) 

Мета: Охарактеризувати розробку реклами з метою ознайомлення з природним 

середовищем або явищем (вітчизняним і зарубіжним); розвивати аналітичне мислення, 

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

Хід уроку: 

Рекламний слоган - це короткий лозунг якостей товарів, обслуговування, напрямки 

діяльності фірми у прямій і абстрактній формі. Слоган базується на окремих словах, які 

шокують, збуджують, нейтралізують увагу, думки, твердження, уяву і дії. Слоган може 

бути вдалим і невдалим, веселим і навпаки, може сприяти комерційній вдачі і призвести 

до краху До слогану ставлять наступні вимоги: 

1) відповідність і зв'язок із загальною рекламною темою; 

2) стислість словесного девізу; 

3) повинен легко вимовлятись (використання букв і слів, які легко вимовити і 

запам'ятовувати); 

4) повинен вміщувати оригінальні словосполучення або абстрактне поєднання слів. 

       Рекламну тему можна виражати і через рекламний образ, особливо у телерекламі. 

Наприклад, ковбой як символ мужності. 

Поряд з текстом важливе значення для ефективності реклами має кольорове оформлення 

звернень. 

    У середині XX ст. швейцарський вчений Макс Люшар довів, що колір не тільки викликає 

реакцію у споживача, але і формує емоційний стан людини. Колір здатний приваблювати і 

відштовхувати, посилювати відчуття впевненості і навпаки. 

   Слід згадати, що у різних країнах по-різному відносяться до сприйняття кольорів. 

Вплив поєднання і накладання кольорів рекламного звернення на емоційний стан 

глядачів: 

  

Поєднання 

кольорів 
Накладання кольорів 

Емоційне 

сприйняття 

(етап) 

Гігієнічне 

сприйняття 

Жовтий з білим Жовтий на білому Сонливість Чистий 

Зелений з жовтим 

Зелений з білим 
Зелений на жовтому Дуже спокійний Чистий 

Зелений з 

червоним Синій із 

зеленим 

Синій під червоним 

Зелений на синьому 
Спокійний Свіжий 

Оранжевий із 

жовтим 

Оранжевий з 

білим 

Білий з червоним 

Оранжевий з білим 
Подразнюючий Свіжий 



Коричневий з 

червоним Синій з 

чорним 

Червоний на 

коричневому 
Тривожний Брудний 

Чорний з жовтим 

Голубий з 

червоним 

Чорний на білому 

Оранжевий на чорному 

Голубий на червоному 

Піднесений Невиразний 

Червоний з 

чорним Червоний 

з фіолетовим 

Червоний на 

фіолетовому Чорний на 

червоному 

Агресивний 
Бруднувато-

невиразний 

 

Питання для самоперевірки: 

1.Що таке рекламний слоган? 

2.Які вимоги висувають до рекламного слогану? 

 

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

