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СОЦІАЛЬНА РЕКЛАМА ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ЗАПОБІГАННЯ 

НАДЗВИЧАЙНИМ СИТУАЦІЯМ 

 

Соціальна та комерційна реклама кожного разу глибше 

проникають в наше життя і свідомість. Кожного дня ми бачимо її на 

екранах телевізорів, на сторінках газет і журналів, чуємо по радіо, 

переглядаємо в інтернеті. Інколи вона дратує, інколи викликає цікавість, 

дивує, шокує, захоплює, обурює, змушує або не змушує про щось 

замислитись, щось змінити в своєму житті або ж змінитися самому. 

Соціальна реклама — інформація будь-якого виду, 

розповсюджена в будь-якій формі, яка спрямована на досягнення 

суспільно корисних цілей, популяризацію загальнолюдських цінностей і 

розповсюдження якої не має на меті отримання матеріального прибутку. 

Соціальна реклама спрямована на зміну моделей суспільної 

поведінки і залучення уваги до проблем соціуму. Вона є різновидом 

соціального продукту, істотно відрізняється від державної і політичної 

реклами. Соціальну реклама включає в себе інформаційні, 

популяризаторські й соціальні послуги. Соціальна реклама є одночасно 

видом мистецтва, компонентом соціальної політики та механізмом 

впливу на формування громадської думки. Найвідомішими прикладами 

такої реклами є кампанії по боротьбі з наркотиками, дотриманню правил 

дорожнього руху, пропаганда здорового способу життя, охорона 

навколишнього середовища та запобігання надзвичайним ситуаціям. 

Державна служба України з надзвичайних ситуацій розробила 

сюжети соціальної реклами «Відповідальність рятує життя!». Розгорнута 

соціальна кампанія спрямована на попередження надзвичайних ситуацій, 

характерних для осінньо-зимового періоду, та загибелі людей у них. 

Зокрема, оновлена соціальна реклама стосується запобігання виникненню 
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пожеж від обігрівальних приладів, несправної чи перенавантаженої 

електромережі, а також загибелі людей на тонкому льоду.  

У сюжетах використані фрагменти слоганів, запропонованих 

учасниками конкурсу слоганів соціальної реклами, який ДСНС України 

проводила у соціальних мережах у серпні-вересні спільно з волонтерами. 

ДСНС України постійно проводить роз‗яснювальну роботу з 

населенням, у тому числі у вигляді розміщення соціальної реклами у 

засобах масової інформації, у соціальних мережах, на конструкціях 

зовнішньої реклами та об‘єктах з масовим перебуванням людей. У 

пожежонебезпечний період, який триває з квітня до жовтня, 

роз‗яснювальна робота спрямовується на запобігання пожежам в 

екосистемах та загибелі людей на воді, а в осінньо-зимовий період – 

переважно на запобігання пожеж у побуті. Адже зазвичай для холодної 

пори року характерне збільшення кількості пожеж у житловому секторі 

через недотримання населенням елементарних правил пожежної безпеки. 

Зокрема, з початку 2013 року в Україні сталося майже 40 тис. пожеж у 

побуті, що на 15% менше у порівнянні з аналогічним періодом 2012 року. 

Така позитивна тенденція пов‗язана і з ефективним реагуванням 

оперативно-рятувальних підрозділів на пожежі, і з посиленою 

профілактичною роботою з населенням,  а також завдяки соціальним 

рекламам.       
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