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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

МОНІТОРИНГУ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ 

МОРСЬКИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ 

НА ПОЧАТКУ ХХІ ст. 

 
Анотація. У статті здійснена спроба аналізу нормативно-право-

вого забезпечення моніторингу навчальних досягнень студентів морсь-
ких закладів освіти на початку ХХІ ст. На основі ретроспективного 
аналізу джерел визначено, що цей час характеризується активним прий-
няттям низки держстандартів і нових положень, процедур організації 
моніторингу навчальних досягнень, а також впливом Болонського про-
цесу та Міжнародної морської організації на формування нормативно-
правового поля моніторингу вітчизняної морської освіти. На основі ана-
лізу нормативно-правової бази зроблена класифікація документації за 
такими напрямами: міжнародна документація щодо моніторингу загалом, 
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міжнародна документація щодо моніторингу якості морської освіти, 
документація щодо якості освіти України, документація щодо якості 
освіти вітчизняних морського закладу освіти. Виявлено, що міжнарод-
на документація щодо моніторингу якості освіти представлена передов-
сім стандартами серії 9000 (ДСТУ ISO 9000:2001, ДСТУ ISO 9001:2001 
та інші), які мають на меті підвищення ефективності функціонування 
організації. Зазначається, що однією з найбільш важливих розробок Між-
народної морської організації є Міжнародна конвенція з підготовки, ди-
пломування моряків і несення вахти, яка визначає норми компетент-
ності та мінімальні вимоги до навчання моряків, надає рекомендації щодо 
професійної підготовки морських фахівців, передбачає обовʼязкові доку-
менти для роботи на судні тощо. У такому контексті елементом моні-
торингу навчальних досягнень студентів морських спеціальностей є оці-
нювання його компетентностей, які виділяються у Міжнародній конвен-
ції з підготовки, дипломування моряків і несення вахти та Модельних 
курсах. Проаналізовано вітчизняну нормативно-правову базу, яка пред-
ставлена Національною доктриною розвитку освіти в Україні, Положен-
ням про порядок проведення моніторингу та оцінки якості освіти тощо. 

 
Ключові слова: морська освіта, нормативно-правова база, моні-

торинг навчальних досягнень, якість освіти, стандарти. 
 

Постановка проблеми. Сьогодні одним із пріоритетних стратегіч-

них напрямів розвитку освіти є створення національної системи мо-

ніторингу якості освіти. Інтеграція України у світовий освітній простір 

вимагає постійного вдосконалення національної системи освіти, пошуку 

ефективних шляхів підвищення якості освітніх послуг. З огляду на 

визначені пріоритети найважливішим для держави є виховання людини 

інноваційного типу мислення та культури, проектування акмеологіч-

ного освітнього простору з урахуванням інноваційного розвитку освіти, 

запитів особистості, потреб суспільства і держави. Якісна морська ос-

віта є необхідною умовою забезпечення сталого розвитку суспільства, 

консолідації усіх його інституцій, гуманізації суспільно-економічних 

відносин, формування нових життєвих орієнтирів особистості. У такому 

контексті моніторинг навчальних досягнень студентів морських закла-

дів освіти стає пріоритетним питанням розвитку вітчизняної морської 

освіти.  

Теоретико-методологічні аспекти моніторингових досліджень роз-

глянуто у працях І. Бестужева-Лади, І. Герасимова, Т. Заславської, Ю. Ле-

вади, О. Майорова, А. Субетто. Щодо теорії і практики освітньої скла-

дової моніторингу треба зазначити, що низка вчених й практиків (П. Ані-

сімов, В. Зуєв, О. Майоров) уважають моніторинг засобом удосконале-

ння системи інформаційного забезпечення управління освітою, натомість 

науковці (А. Галаган, B. Качерманьян, А. Савельєв, Л. Семушина) – ана-
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лізують його у контексті підвищення ефективності стратегічного плану-

вання розвитку вищої професійної освіти. М. Гузаїров, І. Єлісєєв розгля-

дають моніторинг як інформаційну основу в системі оцінювання й управ-

ління якістю освіти на регіональному рівні, натомість І. Вавілова, Л. Ви-

ноградова, Т. Макарова, Н. Нікітін – на рівні навчального закладу, пе-

дагога, студента, учня. Проте проблема нормативно-правового забезпе-

чення моніторингу навчальних досягнень на початку ХХІ ст. з огляду на 

специфіку морських ЗВО вивчено не на достатньому рівні. 

Мета статті полягає у аналізі нормативно-правового забезпечення 

моніторингу навчальних досягнень студентів морських закладів освіти 

на початку ХХІ ст.  

Ретроспективний аналіз джерел свідчить, що початок XXI ст. ха-

рактеризується активним прийняттям низки держстандартів і нових по-

ложень, процедур організації моніторингу навчальних досягнень. Особ-

ливістю цього періоду можна вважати вплив Болонського процесу та Між-

народної морської організації на формування нормативно-правового по-

ля моніторингу вітчизняної морської освіти. Під впливом євроінтегра-

ційних процесів і перспективи підписання країною Болонської деклара-

ції в директивних документах 2004–2007 рр. конкретизується завдання 

створення національної системи моніторингу якості освіти на основі 

критеріїв держав-членів ЄС. Активно формується нормативна база ін-

ституційного розвитку системи зовнішнього незалежного оцінювання 

якості освіти. 

У контексті нашого дослідження цікава думка дослідниці Т. Лу-

кіної, яка зазначає, що в багатьох вітчизняних нормативних документах 

2002–2005 рр. було заявлено завдання створення цілісної системи моні-

торингу якості освіти в Україні, у цей час активно формується норма-

тивна база, в основному, інституційного розвитку системи зовнішнього 

незалежного оцінювання якості освіти випускників закладів загальної 

середньої освіти як складової державної системи моніторингу якості ос-

віти. Інші заявлені елементи системи – моніторингові дослідження якос-

ті освіти та участі України у міжнародних порівняльних дослідженнях 

якості освіти; система внутрішнього моніторингу якості вищої освіти за-

лишаються на той час не підкріпленими нормативно (Лукіна, 2006, с. 58). 

Як стверджує О. Ляшенко, для унормування процесів моніторингу 

вищої освіти приймається Указ Президента України від 25 вересня 2008 р. 

№ 857/2008 «Про забезпечення дальшого розвитку вищої освіти в Ук-

раїні», в якому планувалося створення системи забезпечення зовнішньої 

оцінки якості вищої освіти відповідно до Європейських стандартів за-

безпечення якості; незалежних агенцій з моніторингу якості вищої ос-

віти відповідно до вимог Європейського реєстру забезпечення якості ос-

віти, розширення автономії ЗВО. У 2012 р. прийняття Національної стра-
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тегії розвитку освіти в Україні стає підґрунтям введення європейських 

стандартів та принципів забезпечення якості освіти з урахуванням вимог 

ринку праці до компетентностей фахівців в Україні (Карпенко, 2017, с. 39). 

Аналіз нормативно-правового забезпечення моніторингу навчаль-

них досягнень студентів морських закладів освіти на початку ХХІ ст. 

дав змогу класифікувати документи, що регламентують вищеозначене 

питання (таблиця 1). 

 

Таблиця 1 

 

Класифікація нормативно-правової документації  

моніторингу навчальних досягнень студентів  

морських закладів освіти на початку ХХІ ст. 

 
Міжнародна 

документація 

щодо 

моніторингу 

якості освіти 

загалом 

 

Міжнародна 

документація щодо 

моніторингу якості 

морської освіти 

Нормативно-

правова 

документація 

щодо якості 

освіти України 

Нормативно-

правова 

документація щодо 

якості освіти ВНЗ 

(на прикладі 

Херсонської 

державної морської 

академії) 

– Стандарти ISO 

серії 9000 (ДСТУ 

ISO 9000:2001, 

ДСТУ ISO 9001: 

2001 та ін.) 

– Стандарти і ре-

комендації щодо 

забезпечення 

якості в Європей-

ському просторі 

вищої освіти 

 

– Міжнародна кон-

венція з підготовки, 

дипломування мо-

ряків та несення 

вахти 

– Модельні курси 

(Модельний курс 

3.12 «Оцінка компе-

тентності, екзамени 

та дипломування мо-

ряків») 

 

– Національна 

доктрина розвит-

ку освіти в Украї-

ні на 2012–2021 

роки 

– Про затвердже-

ння порядку про-

ведення моніто-

рингу та оцінки 

якості освіти 

– Положення про 

організацію освіт-

нього процесу в 

Херсонській дер-

жавній морській 

академії 

– Документована 

процедура менедж-

менту якості підго-

товки результатів 

заліково-екзамена-

ційних сесій  

– Положення про 

атестацію здобува-

чів вищої освіти та 

роботу екзамена-

ційної комісії у 

ХДМА 

 

Розглянемо детальніше ці документи. Так, аналіз наукової літера-

тури показав, що міжнародна документація щодо моніторингу якості ос-

віти представлена передовсім стандартами Міжнародної організації зі 

стандартизації (ISO), яка запровадила національні стандарти серії 9000 

як національні (ДСТУ ISO 9000:2001, ДСТУ ISO 9001:2001 та інші) для 
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підвищення ефективності функціонування організації, відповідно до них 

сучасні розвинені установи застосовують процесний підхід до системи 

управління якістю (Оршанський & Івах, 2017, с. 119).  

Відповідно до міжнародних стандартів ISO, моніторинг складаєть-

ся із систем внутрішнього і зовнішнього контролю. Основу формування 

внутрішніх систем якості становить самооцінювання роботи навчальних 

закладів, органів управління ними. Базовими для систем зовнішнього 

оцінювання є акредитація, сертифікація навчальних закладів, аналіз ви-

конання стандартів. Зовнішнє оцінювання, включаючи визнання дипломів 

і кваліфікацій, акредитація, сертифікація навчальних закладів здійсню-

ється незалежними від навчальних закладів та органів управління ними 

державними або недержавними структурами (агенціями), що користу-

ються авторитетом і повагою у роботодавців, та відповідних професій-

них обʼєднаннях фахівців. 

Важливим документом у контексті забезпечення якості освіти є 

«Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському 

просторі вищої освіти», який виокремлює два рівні контролю за якістю 

освіти – внутрішній (процедури забезпечення якості у ЗВО) і зовнішній. 

Окремо визначається також забезпечення якості в діяльності агенцій із 

зовнішнього забезпечення якості. Стандарти і рекомендації ґрунтуються 

на низці основних принципів внутрішнього і зовнішнього забезпечення 

якості вищої освіти в Європейському просторі вищої освіти, а саме:  

‒ ЗВО несуть основну відповідальність за якість наданих ними 

освітніх послуг і за те, як ця якість забезпечується; 

‒ інтереси суспільства щодо якості та стандартів вищої освіти ма-

ють бути захищені; 

‒ потрібно розвивати і вдосконалювати якість навчальних програм 

в інтересах студентів на Європейському просторі вищої освіти; 

‒ мають існувати ефективні та надійні організаційні структури, у 

межах яких ці академічні програми здійснюються і підтримуються; 

‒ важливість прозорості і використання зовнішньої фахової допо-

моги в процесах забезпечення якості; 

‒ створення культури якості у ЗВО має отримати всіляку під-

тримку; 

‒ необхідно розробити процеси, за допомогою яких ЗВО зможуть 

демонструвати свою відкритість та підзвітність; 

‒ забезпечення якості, яке гарантує відкритість та підзвітність, пов-

ністю сумісне з процесами забезпечення якості для підвищення ефек-

тивності роботи закладу; 

‒ заклади вищої освіти мають демонструвати свою якість як на 

національному, так і на міжнародному рівнях («Стандарти і рекоменда-

ції», 2006, с. 5‒7). 
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Аналіз зарубіжної літератури морського спрямування свідчить, що 

однією з найбільш важливих розробок Міжнародної морської організа-

ції є Міжнародна конвенція з підготовки, дипломування моряків та не-

сення вахти, до якої були внесені поправки в 1995, 2010 рр. (ПДНВ). Ця 

конвенція визначає норми компетентності та мінімальні вимоги до нав-

чання моряків, надає рекомендації щодо професійної підготовки морсь-

ких фахівців, передбачає обовʼязкові документи для роботи на судні тощо. 

Зокрема, у конвенції ПДМНВ зазначається, що «одним із ефективних 

способів зниження ризиків, повʼязаних з помилкою людини в процесі 

експлуатації морських суден, є забезпечення підтримки найвищих стан-

дартів підготовки майбутніх морських спеціалістів та оцінювання їх ком-

петентності» (STCW Convention, 2011, р. 12). У такому контексті еле-

ментом моніторингу навчальних досягнень студентів морських спеці-

альностей є оцінювання його компетентностей, які виділяються у Між-

народній конвенції з підготовки, дипломування моряків та несення вах-

ти (Russell, 2017). Процес професійної підготовки, яка проводиться у 

морських закладах освіти, повинен бути охоплений впровадженою сис-

темою управління якістю відповідно до розділу А-I/8 Кодексу ПДНВ, 

сертифікованою органом із сертифікації, призначеним відповідно до 

чинного законодавства України на виконання робіт із сертифікації сис-

тем управління якістю. 

Вихідний контроль та практична демонстрація компетентності ма-

ють здійснюватися за критеріями оцінювання та процедурами, що роз-

робляються відповідно до Модельного курсу 3.12 «Оцінка компетент-

ності, екзамени та дипломування моряків» (Assessment, Examination and 

Certification of Seafarers) та критеріїв оцінки компетентності (Model Cour-

se, 2000). 

Аналіз нормативно-правової документації щодо якості освіти Ук-

раїни свідчить, що питання вітчизняного моніторингу передовсім роз-

вʼязується на нормативно-правовому рівні в межах прийняття й прак-

тичної реалізації низки урядових документів, зокрема Національної док-

трини розвитку освіти в Україні, затвердженої Указом Президента Ук-

раїни від 17.04.2002 р. № 347/2002, що визначає одним з найголовніших 

пріоритетів якість освіти, в тому числі і морської («Стандарти і реко-

мендації», 2006, с. 10).  

Дослідниця О. Локшина, розкриваючи українські перспективи мо-

ніторингу якості вищої освіти, зазначає, що у Національній стратегії 

розвитку освіти окреслені засадничі принципи та напрями забезпечення 

моніторингу й оцінювання якості освіти в Україні, а саме: розроблення 

її Концепції; проведення фундаментальних та прикладних досліджень у 

галузі методології педагогічних вимірювань, оцінювання результатив-

ності освітньої політики; розроблення моделі проведення моніторин-
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гових досліджень для різних рівнів управління (у закладах освіти, ре-

гіонального, національного); розроблення системи показників якості ос-

віти на національному рівні, які відображають умови, процеси та освітні 

результати (Локшина, Лукіна, & Ляшенко, 2004, с. 37).  

Аналізуючи нормативно-правове регулювання моніторингу нав-

чальних досягнень студентів вітчизняних ЗВО, Т. Лукіна виокремлює 

Постанову «Про порядок проведення моніторингу та оцінки якості ос-

віти» від 14 грудня 2011 р., яка регулює моніторинг якості ресурсного 

забезпечення, освітніх процесів та результатів; участь у міжнародних 

порівняльних дослідженнях якості освіти (TIMSS, PISA, PIRLS тощо); 

створення розгалуженої мережі регіональних центрів моніторингу якос-

ті освіти; модернізацію та оновлення системи освітньої статистики, за-

безпечення населення, органів управління, закладів освіти достовірною 

інформацією про умови і результативність функціонування освітньої 

галузі на різних її рівнях; оприлюднення результатів моніторингу сис-

теми освіти, зокрема засобами інформаційно-комунікаційних техноло-

гій (Лукіна, 2006, с. 110). 

У контексті досліджуваної проблеми треба зазначити, що на початку 

ХХІ ст. нормативно-правова документація щодо моніторингу навчаль-

них досягнень студентів Херсонської державної морської академії пред-

ставлена Положенням про організацію освітнього процесу в Херсон-

ській державній морській академії, Процедурою менеджменту якості під-

готовки результатів заліково-екзаменаційних сесій та Положенням про 

атестацію здобувачів вищої освіти та роботу екзаменаційної комісії у 

ХДМА. Так, Положення про організацію освітнього процесу у Херсон-

ській державній морській академії (СМЯ 04-165-2015) визначає моніто-

ринг навчальних досягнень майбутніх морських фахівців важливою скла-

довою професійної підготовки студентів. Положення унормовує прин-

ципи організації і супроводження освітнього процесу, встановлює струк-

туру і зміст навчальних планів, порядок організації освітнього процесу 

за освітніми програмами вищої освіти на засадах компетентнісного під-

ходу з визначенням результатів навчання. Навчання студентів реалізу-

ється з позицій компетентнісного підходу і на основі модульної системи 

організації навчання, накопичувальної бально-рейтингової системи оці-

нювання досягнень студентів (Ходаковський, 2007, с. 129). 

Відповідно до процедури менеджменту якості підготовки резуль-

татів заліково-екзаменаційних сесій, положення про атестацію здобу-

вачів вищої освіти та роботу екзаменаційної комісії у ХДМА контрольні 

заходи є складовою системи управління якістю академії і забезпечують 

зворотний звʼязок в освітньому процесі. Вони визначають відповідність 

результатів навчання здобувачів вищої освіти вимогам, встановленим до 
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певного освітнього рівня, і забезпечують своєчасне коригування освіт-

нього процесу. 

Відповідно до вищезазначених нормативних документів, для моні-

торингу навчальних досягнень майбутніх морських фахівців у освітньо-

му процесі академії використовуються такі види контролю: попередній 

(вхідний), поточний (оперативний, рубіжний), підсумковий (семестро-

вий, атестація), відтермінований. Розглянемо їх детальніше. 

Попередній контроль (нульовий, вхідний) проводиться перед вив-

ченням нового курсу з метою визначення рівня підготовки курсантів з 

дисципліни. Вхідний контроль проводиться на першому занятті за зав-

даннями, які відповідають програмам забезпечувальних дисциплін. Резуль-

тати контролю аналізуються на кафедральних нарадах спільно з викла-

дачами, які проводять ці заняття. За результатами вхідного контролю 

розробляються заходи з надання індивідуальної допомоги курсантам, 

здійснюється коригування освітнього процесу.  

Поточний контроль (оперативний та рубіжний) проводиться вик-

ладачами на всіх видах аудиторних занять. Основне його завдання – 

перевірка рівня підготовки курсантів до виконання конкретної роботи. 

Основна мета – забезпечення зворотного звʼязку між викладачами та 

курсантами у процесі навчання, управління навчальною мотивацією 

курсантів. Інформація, одержана при поточному контролі, використову-

ється як викладачем – для коригування методів і засобів навчання, так і 

курсантами – для планування самостійної роботи. 

Оперативний поточний контроль може проводитися у формі усно-

го опитування, компʼютерного тестування, письмового експрес-контролю 

на лекціях, практичних та лабораторних заняттях, за результатами якого 

курсант допускається до виконання лабораторної роботи, виступів під 

час обговорення питань на семінарських заняттях. Форми проведення 

поточного контролю та критерії оцінки рівня знань визначаються ро-

бочою програмою. Результати поточного контролю (поточна успішність) є 

основною інформацією при проведенні заліку і враховуються виклада-

чем при визначенні підсумкової екзаменаційної оцінки з цієї дисципліни. 

Рубіжний поточний контроль – це контроль знань курсантів після 

вивчення логічно завершеної частини навчальної програми дисципліни. 

Він може бути тематичним або модульним і проводитися у формі ком-

пʼютерного тестування, виконання розрахункового завдання. курсового 

проекту та ін. Модульний контроль ‒ необхідний елемент рейтингового 

оцінювання здобувачів вищої освіти.  

Підсумковий контроль забезпечує оцінку результатів навчання кур-

сантів певного освітнього рівня на проміжних або заключному етапах 

навчання. Він включає семестровий контроль і атестацію курсантів. 
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Відтермінований контроль, або контроль збереження знань, прово-

диться через деякий час після вивчення дисципліни. Цей вид контролю 

не впливає на результативність (оцінку навчальних досягнень) курсантів 

і проводиться вибірково, як правило, в інтересах зовнішнього контролю 

якості навчання чи внутрішнього, з метою вивчення стійкості засвоєних 

знань студентами. 

Аналіз Процедури менеджменту якості підготовки результатів за-

ліково-екзаменаційних сесій і Положення про атестацію здобувачів ви-

щої освіти та роботу екзаменаційної комісії, свідчить про те, що форму-

вання освітнього середовища в Херсонській державній морській акаде-

мії спрямоване не тільки на процес навчання, але й на його результат за-

собами моніторингових досліджень. 

Таким чином, аналіз нормативно-правового забезпечення моніто-

рингу навчальних досягнень студентів морських навчальних закладів 

свідчить, що початок ХХІ ст. характеризується активним прийняттям 

низки держстандартів і нових положень, процедур організації моніто-

рингу навчальних досягнень. Особливістю цього періоду можна вважа-

ти вплив Болонського процесу та Міжнародної морської організації на 

формування нормативно-правового поля моніторингу вітчизняної мор-

ської освіти. Під впливом євроінтеграційних процесів і перспективи під-

писання країною Болонської декларації в директивних документах 2004‒

2007 рр. конкретизується завдання створення національної системи мо-

ніторингу якості освіти на основі критеріїв держав-членів ЄС. Перспек-

тиви подальших досліджень вбачаються у характеристиці нормативно-

правового забезпечення у другій половині ХХ ст. 
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REGULATORY AND LEGAL FRAMEWORK  

FOR MONITORING ACHIEVEMENTS OF STUDENTS  

OF MARINE EDUCATIONAL INSTITUTIONS  

IN THE BEGINNING OF THE XXI CENTURY 

 

Abstract. Nowadays everyone recognizes the importance of quality for 

any institutions. So, the maritime education and training organizations came 

into situation to recognize the national standards and the special maritime re-

quirements. The article attempts to analyze the legal and regulatory framework 

for monitoring of maritime studentsʼ learning outcomes in the beginning of 

the XXI century. On the basis of a retrospective analysis it is determined that 

the beginning of the XXI century is characterized by the active adoption of 

state standards and new provisions, procedures for organizing monitoring of 

learning outcomes, as well as the impact of the Bologna process and the In-

ternational Maritime Organization on the formation of a regulatory and legal 

field for monitoring maritime education. On the basis of the analysis of the 

legal framework the classification of documentation in the following areas was 

made: international monitoring documentation in general, international docu-

mentation on monitoring the quality of maritime education, documentation 

on the quality of education in Ukraine, documentation on the quality of edu-

cation of the domestic marine educational institution. It has been revealed that 

the international documentation on monitoring the quality of education is pre-

sented primarily by the standards of the 9000 series (ISO 9000: 2001, ISO 9001: 

2001), which are aimed at improving the efficiency of the organization, mo-

dern developed institutions apply a process approach to the management sys-

tem quality. It is noted that one of the most important developments of the 

International Maritime Organization is the International Convention on the 

Training, Certification and Watchkeeping of Seafarers, which defines the rules 

of competence and the minimum requirements for the training of seafarers, 

advises on the training of marine specialists, provides for compulsory docu-
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ments for work on ship, etc. In this context, an element of monitoring the 

academic achievements of students in marine specialties is the assessment of 

its competencies, which are highlighted in the International Convention on Stan-

dards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers and Model 

Training Courses. In the context of our research, the most significant are Mo-

del Course 3.12 – Assessment, examination and certification of seafarers. The 

national regulatory and legal base is represented by the National Doctrine of 

the Education Development in Ukraine, the Regulations on the Procedure for 

Monitoring and Evaluation of the Education Quality, etc.  

 

Keywords: marine education, regulatory and legal framework, monito-

ring of academic achievements, quality of education, standards. 
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