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РЕКЛАМИ 
 
Молодь, особливо студентська, є уособленням майбутнього 

людства. Однак сьогодні серед української молоді досить 
поширеними є тенденції девіантної поведінки, пов’язані, в першу 
чергу, з безконтрольним вживанням тютюнових, алкогольних 
виробів та з веденням ранніх, безладних та небезпечних статевих 
стосунків. Наслідком цього є недостатня сформованість у молоді 
України поведінкових установок позитивно спрямованої 
поведінки. 

Зростання негативних поведінкових тенденцій у 
молодіжному середовищі, а також недостатня ефективність 
використовуваних сьогодні методів та засобів соціально-
педагогічної роботи неминуче призводить до необхідності 
пошуку нових. Сьогодні особливо актуальним є проблема 
застосування при роботі з молоддю соціальної реклами – 
ефективного засобу впливу на формування поведінки молодої 
особистості. 

Визначальну роль у процесі формування позитивно 
спрямованої поведінки молоді засобами соціальної реклами 
відіграє створення умов, здатних активізувати ефективність 
рекламного впливу. У теоретичних працях І.Артюхової, І.Беха, 
В.Гуріна, А.Донцова, В.Іванова, А.Капської, О.Карпенко, 
О.Пилипенко, В.Ядова знайшли своє відображення соціально-
педагогічні умови, які сприяють формуванню позитивно 
спрямованої поведінки молоді. Однак, для розв’язання та 
реалізації даної проблеми необхідні відповідні теоретичні 
узагальнення, осмислення та напрацювання практичних підходів 
до формування позитивно спрямованої поведінки особистості за 
допомогою впливу соціального рекламування, обґрунтований 
вибір оптимальних видів соціальної реклами, визначення 



соціально-психологічних можливостей впливу соціальної 
реклами на особистість. 

Аналіз наукової літератури свідчить, що проблема 
формування позитивно спрямованої поведінки молоді засобами 
соціальної реклами сьогодні достатньо актуальна, проте 
відчувається дефіцит спеціальних досліджень, які б визначали та 
розкривали питання психологічних механізмів впливу соціальної 
реклами на процес формування поведінки особистості, а також 
обґрунтування та впровадження соціально-педагогічних умов, що 
активізували б ефективність цього впливу. 

Критеріями ефективності соціальної реклами різних видів є: 
- чітко визначена цільова аудиторія; 
- врахування думки означеної аудиторії на етапі створення 

рекламного продукту відносно слогана, дизайну, каналу 
поширення реклами тощо; 

- зрозумілість самої реклами та високий рівень довіри 
цільової аудиторії до пропонованої соціальної реклами; 

- ідейний та художній зміст рекламного послання повинен 
відображати та враховувати психологічні та вікові особливості 
цільової групи, на яку спрямовано соціальну рекламу; 

- звернення (зрозумілою мовою, з доступною інформацією) 
до всієї цільової групи, з урахуванням різноманітності її складу – 
враховуючи освіту, сексуальні уподобання і т.д.; 

- врахування соціальних, національно-культурних 
особливостей цільової групи (культурних звичаїв і тенденцій, 
стилю спілкування і способу життя); 

- залучення однолітків і відомих людей, з якими могли б 
себе ідентифікувати представники цільової групи і приклад яких 
вони готові наслідувати; 

- креативність та успішність висвітлення послання в ЗМІ; 
- комплексне поєднання соціальної реклами з іншими 

заходами. 
Головною передумовою оптимізації ефективного впливу 

соціальної реклами є підхід до неї як до частини соціальної 
рекламно-інформаційної кампанії – комплексної системи заходів 
впливу на визначені групи населення за допомогою різних 
засобів і каналів масового й індивідуального інформування та 



навчання, з метою спонукання до прийняття нових, корисних 
моделей поведінки. 

У структурі позитивно спрямованої поведінки молоді 
виокремлено два взаємопов’язаних компоненти: суспільно-
ціннісний (передбачає наявність загальнолюдських цінностей) та 
мотиваційно-діяльнісний (означає наявність позитивно 
спрямованої активно-перетворюючої діяльності). Визначено рівні 
позитивно спрямованої поведінки: низький (уникнення події, 
явища або ситуації); середній (пристосування до події, явища або 
ситуації); високий (реалізація активної життєвої позиції по 
відношенню до події, ситуації, явища). 

Виховання та становлення молодих людей, а отже і 
формування в неї бажаних форм поведінки, значною мірою 
відбувається в умовах різних соціальних інститутів, зокрема, 
освітніх закладах, які є найперспективнішим каналом поширення 
соціальної реклами для студентської молоді. 

Ефективними видами соціальної реклами, які поширюються 
в умовах закладу освіти, є плакати, буклети, листівки. 

У ході соціологічних досліджень було виявлено що 
більшість студентської молоді (65%) позитивно реагує на 
соціальну рекламу. Водночас, цей засіб впливу на поведінку 
особистості мало використовується в соціально-педагогічній 
діяльності закладів освіти. 

Отже,основними соціально-педагогічними умовами, 
необхідними для ефективного формування позитивно 
спрямованої поведінки молоді засобами соціальної реклами як 
частини соціальної рекламно-інформаційної кампанії є:   
узгодженість змісту й мети соціальної реклами із актуальними 
напрямами державної молодіжної політики; врахування вікових, 
соціальних, психологічних, національних особливостей молоді 
при визначенні оптимальних видів соціальної реклами; 
спрямованість змісту соціальної реклами на чітко визначену 
цільову аудиторію; застосування комплексного підходу до 
виготовлення продукту соціальної реклами; налагодження 
взаємодії та організація співпраці із наявними потенційними 
партнерами; застосування системного підходу до впровадження 
заходів соціальної рекламно-інформаційної кампанії;  



добровільна участь молоді у заходах кампанії. 
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