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Тема: Розробка реклами з метою ознайомлення з релігійним та паломницьким туризмом 

(вітчизняним і зарубіжним) 

Мета: Охарактеризувати розробку реклами з метою ознайомлення з релігійним та 

паломницьким туризмом (вітчизняним і зарубіжним); розвивати аналітичне мислення, 

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

Хід уроку: 
Хід уроку: 

     Сила реклами полягає в привлеченном уваги і порушуються інтересі. Увага включає 

зацікавленість і змушує звернутися до реклами, а інтерес спонукає аудиторію дістатися до 

самого кінця рекламної інформації, зберігаючи прагнення знайти відповіді на питання, що 

цікавлять. Однак інтерес - явище змінне. З плином часу він легко загасає і в кінцевому 

підсумку взагалі може пропасти, якщо увага перемикається на щось інше. Щоб підтримати 

інтерес до реклами, конкретне звернення повинно зацікавити і захопити аудиторію. Саме 

зацікавленістю можна визначити інтенсивність споживчого уваги до засобу передачі або 

рекламному повідомленню (реклама покрівельних матеріалів або пластикових склопакетів 

доречна і цікава, якщо людина збирається робити ремонт, і навпаки, не притягне його уваги 

напередодні поїздки на південь під час відпустки). 

     Для посилення ступеня запам'ятовування вселяє повідомлення рекламодавці часто 

використовують деякі прості і чисто формальні стилістичні, фонетичні та лінгвістичні 

прийоми. Корисними можуть виявитися співзвуччя, слогани, красиві витіюваті фрази, 

рими, емоційно-образні і нестандартні словосполучення, ритмічний такт, повторювані 

звуки і т.д. - Одним словом, все, що може повторюватися без ризику набриднути аудиторії. 

Завершення і закруглення рекламної фрази, які використовуються в кінці рекламного 

оголошення для підсумкового підведення змістовної суті рекламного звернення, можуть 

бути сформульовані в запам'ятовується манері. Вершиною успіху рекламного впливу є 

ситуації, коли слоган або впізнаваний фрагмент його, чітко ідентифікований з рекламою, 

переходить в стадію стійких побутових усних словосполучень або фольклорних 

стереотипних фраз, які використовуються в повсякденних розмовах ( "Просто зроби це" - з 

реклами "Nike"; "Ніщо не зупинить "Energizer". Він продовжує працювати, працювати і 

працювати "- реклама батарейок;" я не халявщик - я партнер ", - слова Льоні Голубкова з 

реклами відомої в минулому фінансової піраміди МММ і т.д.). 

     На додаток до текстових засобів стійкого запам'ятовування і ідентифікації фахівці в 

області реклами часто використовують прийоми емоційної візуальної прив'язки основного 

рекламного образу, що виражає саму суть повідомлення і придатного для легкого 

запам'ятовування. Саме він з легкістю залишиться в пам'яті глядача. Візуальний образ не 

вимагає від споживача ерудиції, знань і навіть особливого інтелекту, не треба знати іноземні 

мови, розбиратися в техніці, механіці, фізичної хімії та ін. Досить просто подивитися на 

спокійне, врівноважено-суворе і добре обличчя злегка усміхненого ковбоя, як слідом за 

ним, під звуки ненав'язливого фонового звучання банджо в стилі кантрі захочеться 

(відкусити бюргер, ласувати чіпсами, завести мотор байка і т.д.) 

 

Питання для самоперевірки: 

1.Що таке формальні стилістичні, фонетичні та лінгвістичні прийоми? 

2.Що ще посилює ефект запам’ятовування? 

 

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 
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