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1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

 

1.1 Ця схема сертифікації персоналу поширюється на орган з сертифікації персоналу 

ДП «ДерждорНДІ» (далі – ОС) і розроблена згідно з розділом 8 Настанови системи 

управління НСУ.01:2019 та процедурою ПрСУ.24:2019. 

 

1.2 Ця схема сертифікації встановлює вимоги до сертифікації Інженер з технічного 

нагляду (будівництво автомобільних доріг) у сфері будівництва, ремонту та експлуатаційного 

утримання автомобільних доріг. 

 

1.3 Ця схема сертифікації розроблена за участі: Керівника ОС Неізвестного С.В.; 

заступника керівника ОС Фощ І.В.; представника керівництва в системі управління ОС 

Сорочинська Т.О. 

 

1.4 Підтримання актуальності цієї схеми сертифікації забезпечується періодичною 

оцінкою (1 раз на 3 роки) та аналізом вимог до характеристик персоналу стосовно якого 

застосовується ця схема (як правило при повторній акредитації ОС).  

Відповідальність за підтримування у робочому стані та актуалізацію цієї схеми 

сертифікації покладається на керівника ОС. 

 

 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ 

 

2.1 У цій схемі сертифікації є посилання на такі документи системи управління: 

ДСТУ ISO/ІЕС 17000:2007 (ISO/IEC 17000:2004) «Оцінювання відповідності. Словник 

термінів і загальні принципи». 

ДСТУ EN ISO/IEС 17024:2014 (ISO/IEС 17024:2012) «Оцінка відповідності - загальні 

вимоги до органів, що здійснюють сертифікацію персоналу». 

НСУ.01:2019  Настанова системи управління. 

ПрСУ.06:2019 Вибирання, затвердження та моніторинг екзаменаторів. 

ПрСУ.12:2019 Забезпечення безпеки екзаменаційних матеріалів. 

ПрСУ.15:2019 Наглядання за сертифікованими особами, дотриманням умов 

сертифікації та застосуванням знака відповідності. 

ПрСУ.24:2019 «Формування схем сертифікації персоналу». 

ПСП.01:2019 «Процес сертифікації персоналу». 

ПСП.02:2019 «Процес призупинення дії чи відкликання сертифікату». 

ПСП.03:2019 «Процес повторної сертифікації персоналу». 

 

2.2 У цій схемі сертифікації застосовуються такі скорочення: 

ДП «ДерждорНДІ» – Державне підприємство «Державний дорожній науково-

дослідний інститут ім. М.П. Шульгіна»  

ОС – орган з сертифікації персоналу ДП «ДерждорНДІ». 

 

 

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 

 

У цій схемі сертифікації застосовано терміни та визначення понять, що наведені у 

ДСТУ ISO/ІЕС 17000 та ДСТУ EN ISO/IEС 17024. 
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4 ЕЛЕМЕНТИ СХЕМИ СЕРТИФІКАЦІЇ 

 

a) Сфера сертифікації  

Сертифікація інженерів з технічного нагляду (будівництво автомобільних доріг) у сфері 

будівництва, ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг. 

 

b) Службові обов'язки та опис завдання 

Здійснює контроль за відповідністю якості та обсягів виконуваних будівельно-

монтажних робіт проектній документації при будівництві автомобільних доріг загального 

користування. Перевіряє відповідність виконання будівельно-монтажних робіт, конструкцій, 

виробів, матеріалів та обладнання при будівництві автомобільних доріг загального 

користування проектним рішенням, вимогам державних стандартів,будівельних норм та 

правил, технічним умовам та іншим нормативним документам. Перевіряє наявність 

документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та 

обладнання – технічного паспорта, сертифіката та інших документів, що відображають 

результати лабораторних досліджень тощо. Контролює виконання вказівок і приписів, 

виданих за результатами перевірок автомобільних доріг загального користування 

відповідними органами. Проводить огляд та оцінку результатів виконаних робіт, у тому числі 

прихованих, а також конструктивних елементів при будівництві автомобільних доріг 

загального користування. 

Оформляє акти робіт, виконаних з недоліками при будівництві автомобільних доріг 

загального користування. Веде облік обсягів прийнятих і оплачених будівельно-монтажних 

робіт при будівництві автомобільних доріг загального користування, а також будівельно-

монтажних робіт виконаних з недоліками. Бере участь в проведенні спеціальних обстежень, 

включаючи оцінку та визначення певного переліку технічних характеристик та показників, які 

характеризують транспортно-експлуатаційний рівень ділянки дороги в цілому. Бере участь у 

проведенні перевірки якості окремих конструкцій та вузлів, будівельно-монтажних робіт усіх 

видів, відповідності  змонтованого спецобладнання, устаткування і механізмів технічним 

умовам. Бере участь у прийнятті в експлуатацію закінченого будівництва автомобільних доріг 

загального користування у встановленому порядку.  

 

c) Необхідна компетентність 

Повинен знати: законодавство України з організації та здійснення будівництва 

автомобільних доріг загального користування; постанови, розпорядження, накази, будівельні 

норми, правила, стандарти та інші документи при будівництві автомобільних доріг загального 

користування; порядок проведення технічного нагляду, прийняття в експлуатацію 

автомобільних доріг загального користування; правила, послідовність, технічні умови 

виконання робіт при будівництві автомобільних доріг загального користування; вимоги до 

якості виконання робіт; сучасні вітчизняні і зарубіжні технології будівництва автомобільних 

доріг загального користування; конструкції автомобільних доріг загального користування; 

вимоги до встановлення інженерного устаткування при будівництві автомобільних доріг 

загального користування; види та властивості будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та 

деталей, що застосовуються при будівництві; стандарти, технічні умови на будівельні 

матеріали, деталі, конструкції; особливості виконання будівельно-монтажних робіт відповідно 

до категорії складності об’єктів; правила виконання інженерного обмірювання та розроблення 

робочих креслень; правила та методи виконання діагностики деформації та загрози 

руйнування автомобільних доріг загального користування; причини, що призводять до 

руйнування. 

Кваліфікаційні вимоги: 

- повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу 

роботи. 
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- документ, що засвідчує проходження курсу підвищення кваліфікації за напрямком 

«Інженер з технічного нагляду (будівництво автомобільних доріг)» за програмою навчання, 

що забезпечує вимоги цієї схеми. 

Претендент на сертифікацію/повторну сертифікацію повинен пройти курси підвищення 

кваліфікації не пізніше ніж за рік до подання документів в ОС. 

 

d) здібності  

Наявність фізичних можливостей проведення робіт на відкритому повітрі. 

 

e) умови 

Забезпечення можливості проведення робіт за межами населених пунктів. 

 

f) кодекс поведінки  

В межах загальних вимог до працівників у сфері: будівництво, ремонт та 

експлуатаційне утримання автомобільних доріг. 

 

 

5 ВИМОГИ ДО ПРОЦЕСУ СЕРТИФІКАЦІЇ 

 

a) критерії для первинної сертифікації та повторної сертифікації 

У цій схемі сертифікації застосовується процес первинної сертифікації персоналу, який 

визначений у ПСП.01, що забезпечує визначення та уніфікацію механізмів оцінювання з 

вимогами до компетентності. Безпека екзаменаційних матеріалів забезпечується згідно із 

процедурою ПрСУ.12. 

Позитивне рішення щодо сертифікації приймається за умови виконання кандидатом 

всіх сертифікаційних вимог, передбачених цією схемою сертифікації, у т.ч. документами, що 

визначені  у розділі 6 цієї схеми сертифікації.  

Сертифікаційні умови передбачають: 

- максимальна кількість балів при тестуванні співпадає з кількістю тестових питань і 

складає 35 балів. 

- при отриманні від 33 до 35 балів екзамен зараховується. 

- при отриманні від 30 до 32 балів керівник ОС пропонує кандидату пройти додаткове 

екзаменування, а саме надати письмові відповіді на білети. Рішення щодо екзамену буте 

прийняте за результатами наданої письмово відповіді на білет. Кандидат може відмовитись від 

додаткового екзаменування, у такому випадку екзамен не зараховується. 

- при отриманні 29 балів і менше екзамен не зараховується. 

При проведенні іспитів для забезпечення їх об’єктивності та неупередженості, 

керівництвом ОС забезпечується проведення заходів моніторингу згідно із процесом ПСП.01 

та процедурою ПрСУ.06.  

 
При повторній сертифікації застосовується процес, який визначений у ПСП.03. 

Позитивне рішення щодо повторної сертифікації приймається за умови виконання всіх 

сертифікаційних вимог, передбачених цією схемою сертифікації та позитивних результатів 

практичної роботи в період попередньої сертифікації (відсутність суттєвих зауважень чи 

підтверджених скарг). 
 

b) методи оцінювання для первинної сертифікації та повторної сертифікації 

При первинній та повторній сертифікації застосовуються однакові методи оцінювання.  

При повторній сертифікації повинні обов’язково враховуватися результати практичної 

роботи сертифікованої особи в період попередньої сертифікації. 

 

c) методи нагляду та критерії нагляду (якщо це застосовується) 
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Нагляд за сертифікованими особами здійснюється шляхом контролю скарг чи 

зауважень на якість проведених робіт та із врахуванням вимог процедури ПрСУ.15. 

 

d) критерії для призупинення і анулювання сертифікатів 

ОС застосовує критерії та умови призупинення дії чи відкликання сертифікату, які 

наведені у ПСП.02.  

 

e) критерії для зміни сфери або рівня сертифікації 

Зміна сфери та рівня сертифікації не передбачається.  

 
6 ПЕРЕЛІК ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ, НА 

ВІДПОВІДНІСТЬ ЯКИМ ПРОВОДИТЬСЯ СЕРТИФІКАЦІЯ 

  
– Закон України «Про автомобільні дороги» 

– Закон України «Про архітектурну діяльність» (вимоги щодо здійснення технічного нагляду) 

– Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 № 903 «Про авторський та технічний 

нагляд під час будівництва об’єкта архітектури» 

– «Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів», затверджений 

наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та комунального господарства від 

16.05.2011 № 45 

– «Порядок виконання підготовчих та будівельних робіт», затвердженим Постанова Кабінету 

Міністрів України від 13.04.2011 № 466;  

– «Вимоги щодо проведення контролю якості робіт з нового будівництва, реконструкції та 

капітального ремонту автомобільних доріг загального користування», затверджені 

Постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1065 

– ДБН А.3.1-5:2016 Організація будівельного виробництва 

– ДБН В.1.2-5:2007 Науково-технічний супровід будівництва об’єктів дорожнього 

господарства 

– ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво. 

– ДБН В.2.3-5:2018 Вулиці та дороги населених пунктів 

– ДБН В.2.3-14:2006 Споруди транспорту. Мости та труби. Правила проектування  

– ДБН В.2.3-22:2009 Споруди транспорту. Мости та труби. Основні вимоги проектування 

– ГБН В.2.3-37641918-557:2017 Автомобільні дороги. Дорожній одяг жорсткий. Проектування. 

– ГБН В.2.3-37641918-559:2019 Автомобільні дороги. Дорожній одяг нежорсткий. 

Проектування  

– ДСТУ 2587-2010 Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Загальні технічні вимоги. 

Методи контролювання. Правила застосування 

– ДСТУ 3587-97 Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні 

переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану  

– ДСТУ 8745:2017 Автомобільні дороги. Методи вимірювання нерівностей основи і покриття 

дорожнього одягу 

– ДСТУ 8746:2017 Автомобільні дороги.  Методи вимірювання зчіпних властивостей поверхні 

дорожнього покриття 

– ДСТУ 8747 Автомобільні дороги. Види та переліки робіт з ремонтів та експлуатаційного 

утримання 

– ДСТУ 8749:2017 Безпека дорожнього руху. Огородження та організація дорожнього руху в 

місцях проведення дорожніх робіт 

– ДСТУ-Н Б В.2.3-32:2016 Настанова з улаштування  земляного полотна автомобільних доріг 

– ДСТУ-Н Б В.2.3-34:2016 Настанова з виконання робіт при будівництві мостів та труб 

– ДСТУ-Н Б В.2.3-36:2016 Настанова з влаштування жорсткого дорожнього одягу 

– ДСТУ-Н Б В.2.3-37:2016 Настанова з влаштування горизонтальної розмітки 
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– ДСТУ-Н Б В.2.3-38:2016 Настанова з влаштування захисних шарів зносу покриття 

дорожнього одягу автомобільних доріг 

– ДСТУ-Н Б В.2.3-39:2016 Настанова з влаштування шарів дорожнього одягу з кам’яних 

матеріалів 

– ДСТУ-Н Б В.2.3-40:2016 Настанова з влаштування покриття дорожнього одягу з 

використанням щебенево-мастикових асфальтобетонних сумішей 

– ДСТУ Б В.2.3-42:2016 Автомобільні дороги. Методи визначення деформаційних 

характеристик земляного полотна та  дорожнього одягу 

– ДСТУ Б В.2.7-319:2016 Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. 

Методи випробувань 

– ДСТУ-Н Б В.3.2-5:2016 Настанова щодо виконання робіт з ліквідації вибоїн  покриття 

нежорсткого дорожнього одягу автомобільних доріг 

– Збірник схем операційного контролю якості ремонтно-будівельних робіт та робіт з 

експлуатаційного утримання автомобільних доріг 

– Схеми операційного контролю якості мостобудівних робіт 

– СОУ 42.1-37641918-087:2019 Автомобільні дороги. Інженерно-технічний супровід 

будівництва об'єктів дорожнього господарства  

– СОУ 42.1-37641918-128:2014 Настанова щодо прийняття робіт з поточного ремонту 

автомобільних доріг загального користування 

– П-Г.1-218-113:2009 Технічні правила ремонту та утримання автомобільних доріг загального 

користування України 

– П Г.1-218-118:2005 Єдині правила зимового утримання автомобільних доріг 
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ЛИСТ РЕЄСТРАЦІЇ ЗМІН 

 

Зміна 

Номери аркушів (сторінок) Всього 

аркушів 

(сторінок)   

в документі 

№ 

докум. 

Вхідний  № 

супровідного 

документа   

і дата 

Підп. Дата 
зміне-

них 

заміне-

них 
нових 

анульо-

ваних 
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