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ІМІДЖУВАННЯ В УПРАВЛІННІ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ 

IMAGE IN MANAGEMENT OF EDUCATIONAL INSTITUTION 

Олексан dp а Мармаза 

Oleksandra Marmoza 

Анотація 
У статті на основі на основі аналізу науково-методичної літератури висвітлено історіографію 
поняття «імідж»; розкрито особливості іміджу заклад^' освіти; схарактеризовано структурні 
компоненти іміджу освітньої організації. З'ясовано значення управління процесом 
формування іміджу закладу освіти. Визначено шість логічних етапів формування позивного 
іміджу закладу освіти. Розкрито ефективні засоби створення іміджу всередині закладу освіти 
(розроблення системи основних цінностей, формування традицій, створення інноваційного 
розвиваючого середовища тощо). Розроблено систему' заходів, що впливають на сприйняття 
зовнішнього образу закладу освіти (яскрава та змістова атрибутика, використання засобів 
рекламі, презентація досягнень перед громадськістю тощо). 

Annotation 
The article reveals the historiography of the concept "image" on the basis of analysis of the 

scientific-methodological literature, explains the features of image of educational institution and 
characterizes the structural components of image educational institution. It was also found the 
significance of the management of the process of forming of image of educational institution. Six 
logical stages of forming of positive image of educational institution are marked. Tlus article also 
reveals the effective ways of developing of image inside the educational institution (developing the 
system of basic values, forming the traditions and creating the innovative developing environment, 
and so 011.) The system of activities influencing on the impression of the outside image of 
educational institution (bright and informative paraphernalia, using of advertising types, 
presentation of achievements to the public, etcetera) are drafted in the article 

Ключові слова: імідж, імідж заклад)- освіти, управління, формування іміджу 

Key words: image, image of educational institution, management, developing of image. 

Вступ 
Успішність діяльності закладів у контексті модернізації освіти зумовлюється 

вирішенням нових управлінських та психолого-педагогічних завдань, розробленням 
інноваційних підходів. Одним із таких підходів є створення позитивного іміджу заклад}7 

освіти. 
Ринок освітніх послуг, який динамічно розвивається, вимагає особливої уваги до 

проблем, пов'язаних із позиціонуванням закладів освіти. Кожен директор і педагогічний 
колектив мріють, щоб їх заклад виокремлювався з-поміж інших, викликав бажання навчатися 
або працювати саме в ньому. За таких умов, перед педагогічними колективами на перший 
план виноситься завдання цілеспрямованого створення іміджу успішного закладу, який 
забезпечує високу якість освітніх послут. Метою створення іміджу закладу є підвищення 
конкурентоспроможності, залучення інвестицій, встановлення та розширення партнерських 
зв'язків 

331 



Одного великого бажання чи щирого прагнення формувати імідж закладу освіти -
замало; необхідно мати науково-теоретичне підґрунтя іміджотворчої діяльності: знати 
сутність понять іміджеолопї; чітко уявляти особливості структурних компонентів іміджу 
закладу, мати чітке уявлення про логіку та засоби формування іміджу. 

Як наслідок, виникли суперечності, а саме: між необхідністю формувати імідж освітньої 
організації та недостатньою розробленістю наукових засад цієї діяльності', між прагненням 
керівника до цілеспрямованого формування позитивного іміджу закладу освіти та 
відсутністю системи знань і умінь з іміджеолопї. 

Отже, постає проблема науково-методичної та технологічної підготовки керівника й 
педагогічного колективу до управління процесом формування іміджу закладу освіти. 

1. Історіографія іміджування 
1.1. Етапи становлення іміджування 

Вважається гцо у 60-х рр. XX ст. американський економіст Болдуінг увів у обіг поняття 
«імідж» та довів його виключне значення для успішного бізнесу, ділового світу [5]. 

90-х років 20 ст. відбулося декілька етапів розвитку поняття «імідж»: етап дефініцій, 
якому властиві спроби його визначення (Л. Браун, М. Спіллейн, Б. Брюс, О. Перелітна, 
А. Панасюк, О. С.тії пушко), етап класифікації, для якого характерне обговорення зміст)', 
структури та видів іміджу (Ю. Палеха, В. Ш апель); етап синонімі за ції, на жому 
досліджувалось спільне та відмінне понять імідж, образ, репутація, харизма, лідерство, 
авторитет, реноме (Г Почепцов, Н. Корабльова, Б. Кухта. Т. Хомуленко), етап 
професіоналізації, для якого важливім було визначення особливостей імідж-рис людей 
різних професій (Г. Андреева, Н. Арутюнова, І. Колосовська, Т. Пархоменко, Л. Попова). 
Розкриваючи теоретичні аспекти іміджу в рамках наукові їх дисциплін - психології, 
політології, педагогіки, економіки, соціології, менеджменту та ін. - дослідники пропонують 
своє розуміння іміджу, спираючись на методологію і знаття тієї наукової області, до жої 
вони належать. На даному етапі розробляються технології моделювання особистісно-
ирофесійного іміджу (О. Горовенко, А. Калюжний, Л. Мартпнець, І. Рожняговська, 
Л. Седова). 

Управлінський аспект проблеми іміджу відображено в працях Б. Андрюїшана, О. Ільїна, 
Ф. Хміля, В. Яцури. Діяльність керівника організації зі створення іміджу розглядаються в 
дослідженнях О. Доброневського, О. Омарова, Г. Почепцова, Е. Уткіна. 

Науковці С. Амінтаєва, М Апраксіна, О Бекетова, Л. Жарікова, А Калюжний, 
О. Петрова, Н Тарасенко. В Черепанова, В. Шепель розробили ключові поняття, пов'язані з 
терміном «імідж» та започаткували нову галузь педагогічної науки - педагогічну 
іміджолоґію, в рамках якої імідж розглядається ж фактор успіху у професійній діяльності, як 
інструмент, який допомагає будувати відносини з оточуючими людьми, як елемент 
конкурентоспроможності і просування на ринку освітніх послуг. 

У роботах науковців викрито важливість формування іміджу освітнього закладу 
(І. Зуєвська. О. Казачінер, Л. Карамушка, К. Крутій, М. Піскунов), створення іміджу 
особистості учителя (О. Горовенко, А. Калюжний, Ж. Попова, С. Яндарова) та керівника 
освіти (Л. Даниленко, 3. Тимошенко, Т. Живаева, В. Федоров). 

Аналіз джерельної бази свідчить, що зазначена проблематика є вкрай актуальною і 
інтерес до неї не спадає, а навпаки, загострюється в міру визрівання стійких економічних, 
суспільно-політичних орієнтирів та завдань модернізації освіти в цілому. 

Зокрема, проблема удосконалення іміджу як ресурсу розвитку закладу освіти ще досить 
слабко вивчена та відображена у науково-методичній літературі Потрібні подальші 



дослідження щодо управління процесом формування іміджу закладу освіти з урахуванням 
його тшту, форми власності, особливостей колективу та ступеня готовності до іміджування. 

1.2. Сутність понять «імідж» та «імідж організації» 
Слово «імідж» (походить від лат. imago - «образ») відоме з давніх часів, проте його 

значення трансформувалось і до цих пір викликає досить багато суперечностей та різних 
підходів до трактувань. Імідж споріднений із свідомістю, відображенням, виглядом, 
уявленням. обрисом, репутацією, реноме, думкою, харизмою, авторитетом, 
самопрезентацією, символічним образом і таке інше. 

Враховуючи різні сторони багатоаспектного поняття «імідж», можна припустити, що 
його визначення має охоплювати такі ознаки, ж : спрямованість на певну соціальну qjyny, 
відображення потреб та запитів аудиторії на даний час; символічна природа (існування 
стереотипів у психіці); гнучкість та сгггуативність, залежність від моменту, з одного боку, та 
постійність, статичність - з іншого; поєднання зовнішніх і внутрішніх складових при 
формуванні іміджу; соціально-психологічне походження. З огляду на це, зазначимо, що 
імідж - це символічніш образ, який характеризується динамічністю., неподільною єдністю 
чуттєвих і змістовних компонентів та відтворює потреби соціальної груші. 

«Імідж організації» - це соціально-психологічний феномен, який притаманний будь-якій 
організації, не залежно від усвідомлення про нього; це цілеспрямовано створена або стихійно 
виникла форма відображення організації як певного об'єкту в свідомості інших людей 

Основні показники іміджу організації - це, передусім, її загальна популярність, 
репутація, престиж товару, швидкість реагування на замовлення, дотримання термінів угод, 
гнучкість цін, фінансова стабільність, умови платежів і діюча система знижок, 
конкурентностійкісіь, надійність, комфортність, підтримка партнерства тощо. 

2. Імідж закладу освіти: особливості, компонент» 
2.1. Особливості іміджу закладу освіти 

Ще більш неоднозначним є поняття «імідж закладу освіти», оскільки імідж такого типу 
організації складається з уявлень керівника, вчителів, учнів, батьків, громадськості 
мікрорайону- та ін. про якість освітніх послуг та взаємини між учителями, учнями та їх 
батьками; про кадровій та інноваційний потенціал педагогічного колективу, про стан 
учбово-матеріальної бази. 

Значущою характеристикою сучасного закладу виступає його образ, основу якого 
утворюють: місія освітньої установи; організаційна культура, особлива система щнностей, 
звичаїв, традицій конкретного закладу, види та якість освітніх послуг; наявність та 
функціонування гуртків, секцій за інтересами, зв'язки заклад)' з різними соціальними 
інститутами, закладами вищої освіти, внесок закладу в розвиток освітньої підготовки дітей, 
їх вихованості, творчих здібностей, формування здорового способу життя 

Під іміджем закладу освіти ми розуміємо емоційно забарвлений образ, який утворився у 
масовій свідомості і який визначається співвідношенням між різними сторонами його 
діяльності та транслюється у зовнішнє середовище. Імідж закладу освіти - це образ, який 
заснований на особливостях діяльності, внутрішніх закономірностях, властивостях, 
достоїнствах, якостях та характеристиках, який цілеспрямовано впроваджується у свідомість 
(підсвідомість) цільової аудиторії, відповідає її очікуванням та слугує певної відмінності 
освітньої організації від інших. 

Основними характеристиками іміджу закладу освіти є такі: адекватність, 
правдоподібність (імідж повинен відповідати тому, чим він є насправді), індивідуальність 
(імідж - це старанно виписана історія, біографія освітньої організації, через яку дізнаються 

• * • 
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перш за все про стабільність, якість послуг, індивідуальність); оригінальність (імідж 
освітньої організації повинен відображати її унікальність, особливість, специфічність); 
елективність, гнучкість (імідж повинен модифікуватися відповідно до соцюкульгурних, 
освітніх, економічних тощо чинників); адресність (імідж повинен бути орієнтованим на певні 
групи користувачів); привабливість (імідж повинен викликати позитивні емоції, 
надихати) [2]. 

2.2. Компоненти іміджу закладу освіти 
Спираючись на дослідження К Крутій [1]. до структури іміджу закладу освіти м і 

відносимо такі обов'язкові компоненти 
1 І кпд ж послуги - уявлення людей щодо унікальних характеристик, якими, на їхню 

думку, володіє: послуга. Додаткові послуги (атрибути) - це те, що забезпечу? закладу 
відмінні властивості (нові дисципліни, факультативи, навчальні курси тощо) 

2. Імідж споживачів освітніх послуг включає уявлення про стиль життя, суспільний 
статус й деякі особистісні характеристики учнів та випускників закладу освіти, 

3. Внутрішній імідж закладу освіти - це уявлення співробітників про свою організацію. 
Основними детермінантами внутрішнього іміджу є культура організації й соціально 
психологічний клімат. 

4. Імідж керівника (членів адміністрації) в організації включає уявлення про здатності, 
професійні установки, ціннісні орієнтації, психологічні характеристики, компетентність, 
манери поведінки, зовнішність. 

5. Імідж персоналу - це збірний, узагальнений образ педагогічного колективу, що 
розкриває найбільш характерні риси: 

- професійна компетентність мобільність, акуратність у виконанні посадових обов'язків, 
точність виконання роботи, поінформованість, висококваліфікована професійна підготовка; 

- культура: комунікабельність (привітність у спілкуванні, усмішливість), правильність 
мови, соціально-психологічні характеристики вчителів; 

- соціально-демографічні й фізичні дані: вік. стать, освіта. 
6. Візуальній імідж закладу освіти - уявлення про зовнішній вигляд закладу, інтер'єр 

корпусів, класних кімнат, пришкільної території, фірмову символіку тощо. 
7. Соціальний імідж освітньої організації - передбачає зрозумілість для громадськості 

соціальних цілей і ролі закладу в освітньому, економічному, соціальному й культурному 
житті району, міста, суспільства. 

8. Діловій та бізнес-імідж закладу освіти - це уявлення про організацію як суб'єкт 
ділової активності. У якості складових бізнес-іміджу організації виступають ділова 
репутація, інноваційні технології, вартість освітніх послуг тощо. 

Проблема іміджу завжди пов'язана з проблемою успіху. Успіх - це не тільки продукт 
індивідуальних зусиль людини чи навіть колективу певної організації. Успіх - це уміння 
розуміти оточуючу-' дійсність та гармонійно адаптуватись до неї. За Є Гофманом, імідж - це 
мистецтво управляти враженням» [б]. 

3. Управління формуванням іміджу закладу освіти 
3.1. Етапи формування шіджу закладу освіти 

Одним із інноваційних підходів до вдосконалення управління закладом освіти є розвиток 
у керівника іміджмейкереьких умінь та функції Public Relations. Над іміджем потрібно 
працювати постійно. Ю. Палеха зазначав, що імідж, що постійно не підкріплюється 
реальними справами, тане з часом, як сніг на весняному сонці [4]. 
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Створення імідж)7 та репутації - передумова виходу закладу освіти на якісно новий 
рівень культурних взаємин із громадськістю, а також суттєвіш чинник підвищення 
ефективної діяльності колективу В ці ЛОМ}'. 

Формування іміджу закладу освіти - це управлінська діяльність, ж а містить 
мотиващйно-цільовіш, змістовий і технологічний компоненти. 

Мотиваційно-цільовий компонент включає вивчення потреб усіх суб'єктів педагогічної 
практики у формуванні іміджу закладу освіти, як усередині, так і за її межами; психологічну 
готовність до участі в майбутній роботі; вивчення наявного досвід}7; формування мети та 
завдань даного управлінського нововведення, результатів його впровадження. 

Змістовий компонент розкриває сутність іміджу освітньої організації, його структурні 
елементи, критерії та показники позитивного іміджу 

Технологічний компонент передбачає послідовність етапів формування іміджу заклад}7 

освіти 
Ми визначаємо такі основні етапи процесу формування іміджу заклад}7 освіти: 
1. Виявлення соціальних груп, зацікавлених у освітніх послугах; уявлень, що вже 

склалися про заклад. 
2. З'ясування актуальних переваг закладу і очікувань цільової аудиторії. 
3. Концептуальне обґрунтування та конструювання іміджу закладу освіти. 
4. Розроблення комплексно-цільової програші щодо формування іміджу закладу. 
5. Безпосереднє формування імідж}' заклад}7 освіти (реалізація програми). 
6. Моніторинг та подальше вдосконалення іміджу закладу освіти [3]. 
Створення іміджу за своєю психологічною сутністю є процесом двосторонньої взаємодії, 

у яком}7 активну роль відіграє ж заклад освіти, імідж-образ якого створюють, так і 
громадськість, жа сприймає цей імідж. 

З огляду на те, що процес створення іміджу заклад}7 освіти є двостороннім, організація 
діяльності щодо формування позитивного іміджу повинна іеж розгортатись навколо двох 
аспектів: 

1. Створення імідж}7 всередіші закладу освіти, ж розроблення системи основних 
цінностей та ідей, що треба донести до громадськості, формування розвиваючого 
середовища, певної атмосфери, духу закладу. 

2. Розроблення системи заходів, що впливають на сприйняття образу закладу освіти, 
оскільки його імідж визначається на підставі всебічної оцінки суспільством, спільнотами та 
клієнтами діяльності; він стає фактором довіри до освітньої організації. 

3.2. Засоби формування іміджу закладу освіти 
Ефективними засобами створення позитивного іміджу закладу освіти є: 

формулювання місії закладу; 
- осмислення системи цінностей (професійних та загальнолюдських). 
- дотримання принципів гуманізму та демократії, 
- реалізація людиноцентристського підходу до особистості, 
- формування традицій в закладі освіти, 
- створення колективу однодумців. 
- затвердження кодексу ділової поведінки; 

формування управлінської культури; 
формування культури організації; 

- постійніш інтелектуальний та особистісшій розвиток членів адміністрації, педагогів, 
- створення інноваційного розвиваючого середовища; 
- розроблення моделі випускника закладу освіти, обґрунтування її переваг; 
- залучення вчителів та учнів до творчої роботи; 
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- ініціація та участь керівників, педагогів, вихованців у різного роду професійних 
змаганнях, фестивалях, конференціях тощо, 

- наявність Дня закладу освіти, посвята до учнів закладу; 
- щільні зв'язки з батьківською громадськістю; 
- ідентифікація членів колективу у закладі; 
- демонстрація неагресивного «ми»; 

ствердження парадигми діалогу7, небайдужості, сприятливого соціально-
психологічного мікроклімату в закладі; 

- створення творчих груп для дослідження долі випускників, підтримки стосунків у 
подальшому; 

- проведення нетрадиційних навчальних занять, заходів; 
організація оригінальних гуртків, секцій; 
прагнення учнів, вчителів, керівників до високих результатів та досягнень 

Ефективні засоби, що впливають на сприйняття зовнішнього образу закладу освіти, це: 
яскрава та змістова атрибутика (гімн., герб, емблема, девіз), 

- форма, що підкреслює належність до заклад,' (шарфи, краватки, футболки, аксесуари 
тощо); 

- візитки заклад>', керівників, педагогів; 
- оформлення ділових паперів, виготовлення канцтоварів, сувенірів із символікою 

закладу, 
- оформлення інтер'єру із використанням елементів атрибутики; 

атмосфера доброзичливості, діалогічність під час взаємодії з громадськістю та 
іншими організаціями; 

- використання засобів реклами (буклети, проспекти, візитки); 
- публікації у періодіщі, випуск навчально-методичної .літератури; 
- презентація досягнень перед громадськістю міста, області, країни; 
- виступи від імені закладу на конференціях, семінарах, на телебаченні та радіо, 

створення власного сайту в Інтернеті; 
- активна соціальна реклама (турбота про здоровіш образ життя, подальшу долю утаїв 

тощо). 
зв'язки з іншими соціальними інститутами, закладами позашкільної освіти, закладами 
вищої освіти; 

- соціально приваблива місія та перспективи розвитку закладу, соціальна 
відповідальність; 

- розгалужена та змістовна мережа освітніх послуг населенню; 
- система цільової подачі інформації про заклад освіти. 
Створення позитивного іміджу закладу освіти - це вирішення проблеми пошуку, 

розроблення та застосування управлінських та психолого-педагогічних, пізнавальних та 
емоційних, раціональних та художніх засобів створення позитивного образу заклад}', 
відображення у цьому образі внутрішнього змісту, завдань та особливостей його діяльності. 
Заключения 

Ринок освітніх послуг зумовлює необхідність дбати не тільки про створення комфортних 
матеріально-технічних умов, залучення кращих педагогів-професюналів чи досягнення 
високих навчальних результатів, а й вирішувати проблему позиціонування заклад}7 освіти у 
цілому Щоб конкурувати із іншими закладами освіти, необхідно мати чітку стратегію 
формування іміджу, його паблік-рілейшнз. 

Практика управління організаціями, у тому числі й освітніми, з усією очевидністю 
свідчить, що творчі та ділові жості колективу дають найбільшу віддачу, а заклади ефективно 
розвиваються та стають конкурентоздатними лише при наявності позитивного ділового 
іміджу. 
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Створення іміджу - це складна система діяльності з формування успішності 'закладу 
освіти у цілому; кожного керівника, вчителя та учня. Робота над іміджем - це постійне 
нагадування про достоїнства, таланти, переваги. 

Формування іміджу -закладу освіти передбачає створення специфічної внутрішньої 
атмосфери, показниками якої є: визнання ідеї, цінностей, інтелектуального розвитку людини; 
створення атмосфери творчості; дотримання принципів гуманізму, партнерства, 
взаємодопомоги, демократизм}7 в стосунках; забезпечення умов для позитивного налаштування 
кожної людини, яка навчається чи працює в закладі, на взаємодію. Не менш важливим є 
розробляння загального стилю, візуальних і діяльнісннх елементів зовнішньої атрибутики для 
демонстрації духу спільності, корпоративності, єднання; наголошення на унікальності та якості 
пропонованих освітніх послуг. 

Подальших наукових розвідок потребують проблеми щодо умов, засобів, інтстументарію 
формування імідж}7 закладу освіти; формування готовності керівника та педагогічного 
колективу до іміджотворчої ДІЯЛЬНОСТІ 
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