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- развитие и углубление фундаментальных и прикладных научных исследований, инновационной 
деятельности;  

- обеспечение комплексной подготовки специалистов, научных исследований, образовательных и 
дополнительных услуг, соответствующих мировым стандартам;  

- создание в вузе культурно-образовательной среды международного уровня.  
- разработка и внедрение инновационных технологий в науке, управлении и учебном процессе;  
- укрепление в сознании студентов, преподавателей и сотрудников наряду с приоритетом 

академических ценностей в воспитании гармоничной и высоконравственной личности, стремления к 
воплощению в жизнь предпринимательских идей;  

- создание прочных и продуктивных связей с передовыми производственными организациями, 
ведущими академическими и образовательными учреждениями и центрами;  

- формирование в вузе духа лидерства и корпоративной культуры, умения жить и побеждать в 
конкурентной среде.  

- создание благоприятной внутривузовской среды, стимулирующей культ знаний, свободное 
выражение мыслей, идей, творческих способностей, открывающей учащимся путь к успеху.  

Высказанные концептуальные положения отражены в Миссии вуза и позволяют сформулировать 
основные цели и задачи его развития по каждому из направлений его деятельности. 
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У статті розглядається питання іміджу загалом та навчального закладу зокрема. Досліджується значення сучасних 

Інтернет-технологій для діяльності ВНЗ, а також їх вплив на формування іміджу університету. Проводиться аналіз такого 
інструменту комунікації як власний сайт, його роль та можливості у діяльності навчальних закладів. Вивчається сайт 
Хмельницького національного університету, його структура, переваги та недоліки. Визначається роль он-лайн конференцій, 
дистанційного навчання та електронних вступних заяв як напрямків сучасної діяльності у сфері інформаційних технологій 
для навчальних закладів. 

The article discusses the image in general, and particularly in educational institution. Investigates the importance of 
modern Internet technologies for activity of HEI, and their influence on the image formation of the university. Analyzes such 
communication tools as own website, its role and opportunities in the educational institutions. Studies the website of Khmelnitsky 
National University, its structure, advantages and disadvantages. Determines the role of online conferences, distance education and 
electronic introductory statements as modern trends in the field of information technology for educational establishments. 
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Імідж являє собою відносно стійке уявлення споживача про товар, марку, підприємство в цілому. 

Імідж – це своєрідний образ, і від багатьох факторів залежить, яким саме від буде: позитивним чи 
негативним. На сьогоднішній день навчальні заклади розуміють значення формулювання позитивного 
іміджу для забезпечення конкурентоспроможності та приваблювання абітурієнтів. Імідж навчального 
закладу починається від зовнішнього вигляду установи до професіоналізму викладачів. Як правило, 
позитивний імідж асоціюється у абітурієнтів з якісними знаннями, можливістю подальшого 
працевлаштування, державною формою ВНЗ, кваліфікованими викладачами, розвиненою інфраструктурою, 
тощо. Процеси трансформації маркетингової теорії до сучасної економічної діяльності обґрунтували у своїх 
працях такі вітчизняні вчені, як Амоша О.І., Балабанова Л.В., Буркинський Б.В., Дайновський Ю.А., Геєць 
В.М., Ілляшенко С.М., Куденко Н.В., Крикавський Є.В., Окландер М.А., Павленко А.Ф., Перерва П.Г., 
Примак Т.О., Решетнікова І.Л., Ромат Є.В., Старостіна А.О., Чухрай Н.І. 
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У світовій практиці основоположниками досліджень розвитку постіндустріального суспільства та 
інформаційної економіки, теоретичних основ маркетингу в нових економічних умовах стали Белл Д., Вебер 
Л., Кастельс М., Мур Д., Минетт С., Порат М., Тофлер Е., Уебстер Ф., Шумпетер І., Хартман Д. 

З розвитком науково-технічного прогресу відбувається впровадження сучасних інформаційно-
комунікативних технологій майже в усі галузі діяльності та життя людини. Не оминув цей процес і вищі 
навчальні заклади. Інтернет-технології є визначальними для формування іміджу навчального закладу, так як 
стали своєрідним «комунікаційним містком» між абітурієнтами та ВНЗ. Майже 90% абітурієнтів [1], в 
першу чергу, звертаються до Інтернет-джерел в пошуках інформації про університет чи інститут, який їх 
цікавить.  

В Україні почалось масове створення сайтів для навчальних закладів, при чому від дитячих садочків 
до ВНЗ. Сайт на сьогоднішній день є основним інструментом для набору студентів на новий навчальний рік, 
тому він розглядається як вже готовий рекламний продукт. За допомогою власної web-сторінки, студенти в 
будь-який час, з будь-якого куточка країни (чи навіть світу) можуть знайти необхідну для них інформацію, 
контактувати з викладачами, відвідувати он-лайн бібліотеку закладу і т.п. Причому цей засіб комунікації 
став обличчям навчального закладу в цілому, а тому неодмінною складовою іміджу. В ідеалі сайт 
навчального закладу має добре виглядати, вміщувати корисну інформацію та бути зручним для перегляду. 

Розглянемо для прикладу сайт Хмельницького національного університету [2]. Крім головної web-
сторінки, у структурі сайту можна знайти сторінки кожної кафедри університету. Тобто абітурієнт має 
можливість дізнатись все про історію кафедри, програму навчання, склад кафедри, контактну інформацію, а 
отже, скласти цілісну картину майбутньої спеціальності. Крім цієї інформації, студенти можуть дізнатись 
про останні новини університету, майбутні олімпіади та конкурси, про міжнародне співробітництво та 
програми. Недоліком сайтів кафедр ХНУ є те, що вони не є типізованими. Звичайно, вони не мають бути 
однаковими, навпаки, підкреслювати особливість кожної кафедри. Однак, через таку абсолютну 
різноманітність WEB-сторінок, втрачається цілісність образу університету, що, в свою чергу, негативно 
може позначитись на іміджі навчального закладу. 

Також, сайт став потужним інформаційним простором у забезпеченні та покращенні навчального 
процесу. Модульне середовище, в якому зосереджена інформація про навчальні курси дозволяє студентам 
займатися самонавчанням, проводити оцінку знань та контролювати навчальний процес, полегшує 
викладання дисциплін викладачам. В ньому створені тематичні розділи, які орієнтовані на співробітників, 
студентів, професійно-викладацький склад. Модульне середовище ХНУ було створене на основі існуючого 
програмного продукту Moodle – система керування курсами (система керування вмістом), відома як система 
керування навчанням, або віртуальне навчальне середовище. Являє собою вільний в користуванні WEB-
додаток, який надає можливість створювати сайти для он-лайн навчання [3]. Перевагою даного середовища 
є те, що воно є безкоштовним. Однак, разом з цим, ми отримали низку проблем, пов’язаних зі стабільністю 
роботи даної системи. Чим більше людей користуються даною системою, тим більше проявляються її 
недоліки. Особливо гостро дана проблема постає перед початком атестацій та сесій, коли велика кількість 
студентів одночасно здають тести в модульному середовищі, через що відбуваються перебої в роботі 
системи. Також серед мінусів даного модульного середовища слід зазначити відсутність сертифікату 
безпеки, що вже на перших стадіях відвідування сайту може відштовхнути бажання абітурієнтів шукати 
подальшу інформацію та повторно відвідувати сайт, а як наслідок – сформувати негативну думку про 
університет загалом. Однак, процес сертифікації сайту не є простим та безкоштовним. Як вихід з даної 
ситуації, на нашу думку, є доцільним створення власного програмного забезпечення для віртуального 
навчання. Побудувати систему таким чином, щоб при різкому збільшенні кількості користувачів, система 
могла підключати додаткові апаратні ресурси та, внаслідок цього, мінімізувати можливість збою в роботі. 
Алгоритми балансування навантаження широко використовуються в серверних технологіях протягом 
останніх п’яти років.  

Не останню роль в іміджі даного університету відіграє віртуальна бібліотека, що дозволяє дізнатись 
про наявність необхідної літератури у базі, скачати електронні версії підручників та журналів, а головне – 
віртуальна довідка допомагає підібрати студентам необхідну літературу до наукових тем рефератів, 
курсових та дипломних робіт.  

Хмельницький національний університет має власне зареєстроване доменне ім’я tup.km.ua, в якому, 
окрім сайту даного університету, розташований ще і поштовий сервер. Всі викладачі університету мають 
змогу отримати власну поштову скриньку на даному сервері (наприклад, kovalchuk@tup.km.ua). Викладачі 
часто приймають участь у конференціях, семінарах, де обмінюються контактної інформацією зі своїми 
колегами. І навіть така дрібничка, як адреса поштової скриньки, стає безпосередньою рекламою навчального 
закладу. Це позитивно впливає на імідж університету загалом в очах колег інших ВНЗ. 

Останнім часом досить популярним стає дистанційне навчання, яке вже набуває більше рис 
віртуального. Переваги такого виду освіти очевидні: нижча оплата за навчання (дистанційні технології 
знижують витрати, не потрібно платити за оренду, зарплату викладачам); заощаджується час; паралельно з 
освітнім процесом студент знайомиться з новими технологіями, програмним забезпеченням; викладачі не 
будуть відволікатися від вас на невстигаючих студентів [4]. Інше питання, що такий вид навчання підходить 
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лише цілеспрямованим та відповідальним студентам. Однак, в будь-якому випадку для університетів це ще 
один спосіб привабити абітурієнтів та заробити додаткові прибутки, а для студентів – якщо не останній 
шанс вступити до вишу, то як мінімум можливість зекономити час та гроші. Дане середовище є фактично 
електронним університетом, що дозволяє не тільки зберігати відомості про оцінки студентів, а також 
проводити захисти контрольних та курсових робіт, пересилати інформацію студентам та викладачам. В 
даний час в Хмельницькому національному університеті впроваджуються нові системи лабораторних робіт 
для дистанційного навчання, які дають можливість індивідуального підбору завдань для кожного студента. 
Програмне середовище дистанційного навчання Хмельницького національного університету виділяє його 
серед інших університетів-конкурентів тим, що дане середовище є власною розробкою університету. 

У 2011 році стала доступною можливість подання вступних електронних заяв до ВНЗ [5], в зв’язку з 
чергами, що часто виникали під час вступних кампаній. Не всі ВНЗ скористалися цією можливістю, адже 
зміни, як відомо, досить важко сприймаються. Однак, переваги такого вступу оцінили багато абітурієнтів, 
яким не довелося вистоювати довжелезні черги. Інша справа, що система подання таких заяв ще 
недопрацьована: персональні сторінки абітурієнтів недостатньо захищені, є можливість того, що заява не 
досягне назначеного пункту (ВНЗ) та ін. Однак, ті виші, які вже почали впроваджувати подібні новинки, 
стають більш привабливими для сучасної розвинутої молоді у порівнянні з конкурентами. 

Неабияке значення стали відігравати Інтернет-конференції, які дозволяють обговорювати 
різноманітні питання не лише на рівні країни, а й на міжнародному рівні. Учасниками таких конференцій 
можуть бути як викладачі, так і студенти, тим більше, що кількість учасників в такому випадку практично 
не обмежена. Віртуально відбувається не лише обмін знаннями, а й спілкування з людьми інших 
національностей. Це не лише комунікативний досвід на міжнародному рівні, а й вихід діяльності 
університету за межі країни. Адже, навчальному закладу необхідно формулювати позитивний імідж не лише 
в очах студентів та абітурієнтів, а й зі сторони колег. Не завжди є можливість безпосередньо відвідати 
конференцію навіть в сусідньому місті, а завдяки сучасним технологіям можна заснувати ціле 
співробітництво між університетами різних країн. Хмельницький національний університет наразі 
застосовує таку практику в своїй діяльності. Зокрема, неодноразово створювалися он-лайн мости 
спілкування з університетами різних країн, в яких брали участь студенти та викладачі. Дані технології були 
впроваджені в рамках Tempus Project – проект, що об’єднує університети, корпорації та уряди країн світу 
[6].  

Отже, чим більше новітніх Інтернет-технологій впроваджує університет, тим ближче він стає до 
студентів, викладачів, колег, а головне абітурієнтів. Формується уявлення, що університет є сучасним, а 
освіта в ньому якісна. Тому для формування позитивного іміджу Інтернет відіграє дуже важливу роль, адже 
він став сучасним інформаційним каналом, який забезпечує необхідну оперативну інформацію про 
навчальний заклад. 
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