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У статті досліджено питання позиціонування ВНЗ в інформаційному 

просторі за допомогою веб-сайту. Розглянуто сутність, різновиди,  функції 

та складові сайту як засобу комунікації вишу. 
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В статье исследован вопрос позиционирования ВУЗа в 

информационной пространстве на основе веб-сайта ВУЗа. Рассмотрено 

сущность, разновидности, функции и элементы сайта как средства 

коммуникации ВУЗа. 
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Positioning of the university in the information space based on the website 

of the university are investigational in the article. Considered the essence, variety, 

functions and elements of the site as a means of communication of the university. 
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Сучасне суспільне життя все частіше називають інформаційним, 

оскільки багато процесів, явищ та подій пов’язано з використанням 

інформації та інформаційними технологіями. Людство розвивається на 

шляху створення інформаційного суспільства, тобто такого 

суспільства, основною ознакою та якісними параметрами якого є 

особлива роль знань і побудованих на них технологій, домінування 

інформації, пришвидшення технічного прогресу, зменшення частки 

матеріального виробництва у валовому суспільному продукті, 

розвиток сфери послуг, підвищення якості життя [2].  

Однією з важливих сторін суспільного життя є освіта, яка в 

контексті інформаційного суспільства набуває закономірного та 

вирішального значення, оскільки інформаційне суспільство і є 

суспільство знань. Україна нарівні з іншими країнами світу також 

стоїть на шляху створення нового типу суспільства, тому на сьогодні 
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вже існує певна нормативно-правова база, що регулює питання 

інформаційної сфери країни. Вона складається з таких Законів 

України: «Про інформацію», «Про основні засади розвитку 

інформаційного суспільства на 2007–2015 роки», «Про Концепцію 

національної програми інформатизації», «Про Національну програму 

інформатизації», «Про науково-технічну інформацію», «Про 

інформаційні агентства», «Про внесення змін до деяких законів 

України за результатами парламентських слухань «Проблеми 

інформаційної діяльності, свободи слова, дотримання законності та 

стан інформаційної безпеки України», «Про захист інформації в 

автоматизованих системах», «Про елек тронний цифровий підпис», 

«Про електронний документ та електронний документообіг» тощо. 

Освіта, як й інші сфери життя сьогодні розвивається на основі 

можливостей інформаційних та інтернет технологій. Інформаційні 

технології дають змогу вдосконалити внутрішню роботу вищого 

навчального закладу (далі – ВНЗ) та процес навчання студентів, 

допомагають підвищити імідж та комунікацію ВНЗ з його цільовою 

аудиторією (студентами, абітурієнтами).  

Інтернет є дуже потужним засобом, що дозволяє значно 

розширити аудиторію відвідувачів, а сайти окрім інформаційної та 

комунікаційної функцій виконують також іміджеву функцію і 

підвищують престиж ВНЗ. 

Розглянемо, що таке взагалі сайт, та сайт ВНЗ, чим вони 

відрізняються. Веб-сайт – це сукупність програмних, інформаційних, а 

також медійних засобів, логічно пов'язаних між собою [1]. 

Сайтом також називають вузол мережі Інтернет, комп'ютер, за яким 

закріплена унікальна ІР-адреса, і взагалі будь-який об'єкт в Інтернеті, 

за яким закріплена адреса, що ідентифікує його в мережі (FTP-

site, WWW-site тощо). 

Веб-сайт виконує такі основні завдання: 

– реклама продукції, послуг, ідей. Правильно зроблений веб-сайт 

із легкістю приведе клієнта до висновку про необхідність покупки 

товару, або послуг, або ідей, що пропагуються на ньому; 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%BB
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%A0-%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/FTP
http://uk.wikipedia.org/wiki/WWW
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– продаж товарів, послуг, інформації, ідей. У сучасної людини 

немає багато часу для ходіння по магазинах, тому можливість 

замовлення товарів і послуг, не відходячи від комп'ютера, значно 

розширює можливості і клієнта, і продавця; 

– безкоштовне надання інформації або послуг. Насправді 

надання інформації або послуг – це засіб залучення відвідувачів до 

даного ресурсу для здобуття, наприклад, статистичної інформації або 

ж для показу реклами, якщо це рекламний майданчик; 

– підтримка клієнтів. 

Сьогодні існує багато різновидів сайтів, які виконують різні 

функції та мають багато відмінностей: 

- за доступністю ресурсів (відкриті, напіввідкриті, закриті); 

- за розміщенням ресурсів (загальнодоступні, локальні); 

- за технологією відображення (статичні, динамічні); 

- за призначенням (рекламні, сайти-продавці, сайти-альтруїсти, 

сайти для підтримки); 

- за технічною складовою (сайт-візитка, промо-сайт, 

корпоративний сайт, інтернет-каталог, інформаційний портал, 

соціальна мережа). 

Сайт ВНЗ за технічною складовою можна віднести до 

корпоративного сайту, оскільки він містить повну інформацію про 

ВНЗ, має зрозумілу навігаційну систему та, частіше, не може містити 

більше 100 веб-сторінок. Сайт ВНЗ – це веб-сайт, призначений для 

всебічного та достовірного інформування (від імені керівництва) 

зовнішніх і внутрішніх відвідувачів про діяльність ВНЗ, а також 

представляє відвідувачам всю необхідну довідкову інформацію [5]. 

Сайт є засобом, завдяки якому відбувається генерування 

інформації про об'єкт. Це контрольоване середовище комунікації, так 

як відправник має можливість відстежувати зміст повідомлення, що 

йде до одержувача. Можливості сайту вельми широкі і відомі, 

наприклад: 
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– з допомогою сайту представляються візуальні складові іміджу 

ВНЗ, а образ, створений за допомогою візуальних засобів, вважається 

найбільш запам'ятовувальним і стійким в порівнянні з іншими; 

– він може з успіхом використовуватися для того, щоб тримати 

громадськість у курсі останніх подій, представляти інформацію в ЗМІ, 

збирати інформацію, підкреслювати індивідуальність організацій і 

забезпечувати зворотний зв'язок з цільовою аудиторією, завдяки якій 

можна проаналізувати відносини відвідувачів сайту до ВНЗ; 

– сайт може стати візитною карткою для абітурієнтів, їхніх 

батьків, студентів, партнерів, ЗМІ та інших груп громадськості. 

Безперечно, що ефективність сайту ВНЗ залежить від його змісту 

й структурної побудови На підставі цього, необхідно відзначити 

основні схожі блоки інформації, що містять сайти ВНЗ: 

- блок, пов'язаний з інформацією про історію ВНЗ, його місії, 

сьогоднішнім становищем та баченням перспектив розвитку; 

- блок, де розміщується структура: ректорат, факультети та 

кафедри, приймальна комісія, викладачі, контактна інформація;  

- блок, присвячений інформації про науку (семінари, наукові 

конференції, інноваційні розробки тощо); 

- блок з цільовою спрямованістю: абітурієнтам, студентам, 

аспірантам; 

- блок новинних подій та оголошень; 

- блок, присвячений міжнародним зв'язкам, партнерам, 

роботодавцям; 

- гостьовий блок, де можна помістити відгуки випускників, 

організувати платформу спілкування, обмін думками та поглядами; 

- блок електронної бібліотеки; 

- інформаційний блок для журналістів, який може служити 

«вікном» для преси, де можна розміщувати прес-релізи та коментарі; 

- блок, в якому розміщується карта і пошук на сайті, елементи, 

що дозволяють орієнтуватися в його просторі та шукати необхідну 

інформацію [4]. 
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Отже, одним із найефективніших і найпопулярніших засобів 

комунікації та маркетингу ВНЗ є веб-сайт.  Позиціонування 

навчального закладу на ринку освітніх послуг, залучення абітурієнтів, 

спонсорів, партнерів, позиціонування в інформаційному просторі 

забезпечення впізнаності «марки» ВНЗ в країні та закордоном – це 

основні цілі, для досягнення яких використовується веб-сайт. 
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Проведен анализ существующих информационно-коммуникационных 

технологий образовательного процесса. 

Предложена схема использования дистанционной формы обучения с 

использованием современных облачных информационно-коммуникационных 

технологий. 


